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O în industria metalurgică s-a realizat 50 la sută din angajamentul anual 
privind depășirea planului la producția marfă © Viteze de lucru sporite și eco
nomii importante în sectorul foraj-extracție © Producția marfă vîndută și în
casată peste prevederi a județului firad valorează 46,6 milioane lei, iar a jude
țului Mureș - 70 milioane lei © Noi capacități de producție intrate în funcțiune 
înainte de termen.Siderurgiștii de la Hunedoara, Reșița, Galați, Cîmpia Turzii pun un accent deosebit, în aceste zile de febrilă întrecere socialistă, pe îndeplinirea obiectivelor privind creșterea producției de fontă, oțel și laminate, diversificarea și îmbunătățirea calității sortimentelor, reducerea prețului lor de cost. De la începutul anului și pînă acum, ei au produs peste prevederi 24 000 tone fontă, 2 000 tone oțel, cantități însemnate de materiale refrac-

tare ș.a. Valoarea producției marfă realizată peste plan, pe ansamblul unităților din Ministerul Industriei Metalurgice, se ridică la 75 milioane lei, îndeplinindu-se astfel a- proape 50 la sută din angajamentul anual la cest indicator. Este relevat că livrărileproduse metalurgice la export decurg în cele mai bune condiții, producția destinată beneficiarilor de peste hotare fiind, în cinci luni, cu 25 milioane

a- 
de 
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lei superioară prevederilor.Merită evidențiate în mod deosebit succesele furnaliștilor de la Hunedoara, care au elaborat zilele acestea cea de-a 20 000 tonă de fontă peste sarcinile de plan. Rezultatul este cu atît mai valoros, cu cît ei și-au îndeplinit și depășit angajamentul inițial luat în cinstea Congresului partidului și a aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei. Sporul producției de fontă a fost ob-

ținut — în principal — pe seama ridicării productivității agregatelor și folosirii mai bune a timpului de lucru. La furnalele automatizate de cîte 1 000 mc, unde s-au înregistrat cei mai înalți indici de utilizare, consumul de cocs a fost redus în medie cu 7 kg pe fiecare tonă de fontă produsă. în același timp, s-a îmbunătățit simțitor calitatea
(Continuare 
în pag. a II-a)
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Pe adresa C.C. al P.C.R. au continuat să sosească într-un șîr 
neîntrerupt telegrame adresate de comitetele județene de 
de colectivele marilor întreprinderi, de uniunile de creație 
tuțiile științifice, de organizații de masă și obștești. în acestea, 
ca și în scrisorile primite de redacțiile ziarelor din partea mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, militarilor, studenților, comuniști 
și nemembri de partid, se exprimă adeziunea întregului nostru

Pe deasupra divergențelor 
temporare — interesele 

generale ale cauzei 
comunismului

partid, 
i insti-

Ing. Victor ADOMNICA 
secretarul comitetului de partid de la uzina chimică 

din cadrul Grupului industrial Borzești

popor fața de conținutul cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea internațională de la Moscova a parti
delor comuniste și muncitorești, profunda prețuire față de poziția 
delegației P.C.R. pătrunsă de spiritul înaltei responsabilități a parti
dului nostru față de cauza unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste, a forțelor antiimperialiste, față de destinele socia
lismului și păcii.

iu imperialismul, ci forțele 
păcii și progresului determină 

< cursul evenimentelor
Vasile ALEXE

general-locotenent

Cuvîntarea rostită de secretarul general al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești a produs cea mai puternică impresie asupra mea, ca și asupra comuniștilor, a întregului colectiv al uzinei noastre. Fiecare dintre noi dă o înaltă apreciere faptului că poziția partidului nostru, exprimată în cuvîntare, reflectă pe de-a-ntregul înaltul spirit de responsabilitate al partidului nostru față de interesele poporului român, față de cauza unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești. Aceasta este o cauză scumpă comuniștilor, tuturor oamenilor din țara noastră. Pentru noi toți este cît se poate de clar că în unitate rezidă forța marii armate a comuniștilor, capacitatea lor de a milita și obține succese tot mai mari în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale omenirii. După cum a- rată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„numai prin unitate, sistemul mon
dial socialist poate arunca în balanța 
luptei internaționale pentru pace și 
progres întreaga «a forță și superiori
tate materială, politica și morală.

îefefrowe ofe wwîefefor județene de partid
Tn telegrama Comitetului munici

pal de partid și a Consiliului popu
lar municipal București se spune :„Comitetul municipal de partid și Consiliul popular al municipiului București, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitala patriei noastre au luat cunoștință cu deplină satisfacție de cuvîntarea rostită de dumneavoastră la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești și își exprimă totala adeziune, aprobarea și sprijinul nelimitat față de poziția marxist-leni- nistă obiectivă, profund principială și realistă a partidului nostru, în care văd o nouă și puternică expresie a politicii sale științifice, a activității neobosite desfășurate de Comitetul Central pe plan intern și internațional pentru progresul permanent al cauzei socialismului și comunismului în patria noastră, în întreaga lumeAnaliza temeinică, multilaterală a actualei situații internaționale, ca și întreaga activitate depusă de delegația noastră la consfătuire, constituie un aport de o deosebită importanță la desfășurarea lucrărilor acesteia, reprezintă o impresionantă mărturie a dorinței partidului nostru de a contribui efectiv la cauza unității sistemului mondial socialist, a comuniștilor de pe tot globul, a giganticelor forțe sociale care se ridică împotriva imperialismului, pentru pace și progres.în aceste zile cînd, alături de întregul popor, cetățenii Capitalei a- probă în dezbateri profund democra

tice și creatoare programul dezvoltării României socialiste în următorii ani, elaborat de Comitetul Central pentru Congresul al X-lea, înalta responsabilitate față de destinele socialismului în România și în lume, pe care dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați în fruntea delegației Partidului Comunist Român prin activitatea prodigioasă pe care o desfășurați la consfătuire, este o nouă dovadă a devotamentului și dăruirii cu care vă închinați întreaga putere de muncă și creație intereselor socialismului, transformării României într-o puternică verigă a forțelor progresului și păcii în lume"„Urmărind cu adînc interes activitatea delegației Partidului Comunist Român la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești — se arată în telegrama .Co
mitetului județean de partid și a 
Consiliului popular județean Mara
mureș — comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, ucraineni și de alte naționalități din județul nostru, au primit cu multă satisfacție și caldă aprobare cuvîntarea pe care dv., scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați rostit-o în cadrul a- cestei consfătuiri. Aprobăm întru totul activitatea constructivă, perseverentă, pătrunsă de un profund spirit internaționalist a conducerii partidului nostru pentru găsirea căilor celor mai adecvate în vederea înlăturării divergentelor existente în mișcarea comunistă și muncitorească 
a întăririi puternicului front antiim-

Pentru aceasta însă este necesar să se vegheze la respectarea strictă de către toate țările socialiste în relațiile reciproce a principiilor marxism- leninismului, a internaționalismului socialist, independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești".Aceste principii formează un tot unitar, dialectic și ele nu pot fi considerate în mod separat și nici nu pot fi opuse unul altuia In nici un caz principiul internaționalismului nu poate fi invocat pentru nerespectarea celorlalte principii, pentru amestecul de orice fel în treburile interne ale unei țări socialiste sau ale unui partid comunist.Contravin, în mod flagrant, normelor de relații între partidele comuniste, între țările socialiste practica acuzațiilor, blamărilor, etichetărilor j toate acestea — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu pot să ducă în nici un caz la rezolvarea problemelor divergente, ci numai la adîncirea tensiunii și dezbinării.
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești a fost primită cu profund interes și deplină adeziune de militarii din unitățile și marile unități aparținînd Comandamentului apărării antiaeriene a tării. La fel ca întregul nostru popor, ei văd în a- ceastă cuvîntare grija permanentă a Partidului Comunist Român pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste care luptă pentru libertatea, independenta, pacea și progresul popoarelor.Nouă, militarilor, ne reține în mod deosebit atentia analiza marxist- leninistă făcută în cuvîntare ansamblului luptei dintre frontul antiimperialist și forțele reacțiunii. Relevarea schimbărilor intervenite pe plan mondial, tabloul larg al giganticelor forțe antiimperialiste confirmă pe deplin că — așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — „ca
racteristica fundamentali a lumii 
contemporane este aceea că forțele 
revoluționare, progresiste se află în 
ascensiune, că influența lor în viața 
politică mondială sporește continuu, 
că acestea — și nu imperialismul — 
determină într-o măsură tot mai 
mare cursul evenimentelor".Desigur, imperialismul își păstrează natura sa agresivă; dispunînd 

perialist. Sîntem hotărîți ca sentimentele de nețărmurită încredere și profund devotament față de partidul nostru să le întărim prin realizări mereu mai mari în toate domeniile construcției socialiste, aducîndu-ne astfel contribuția la înflorirea continuă a României socialiste, factor activ în rîndul forțelor care luptă pentru progres social, pentru pace și înțelegere între popoare".„Prețioasele idei exprimate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — se arată în telegrama 
Comitetului județean de partid și a 
Consiliului popular județean Iași — poziția clară, constructivă, pătrunsă de spiritul înaltei responsabilități față de cauza majoră a unității tuturor partidelor comuniste, a tuturor țărilor socialiste, constituie o ilustrare edificatoare a dorinței sincere a partidului nostru de a contribui la depășirea divergențelor existente, evidențiind totodată calea ce trebuie urmată pentru unirea zecilor de milioane de comuniști din întreaga lume, a giganticelor forțe sociale care se ridică împotriva imperialismului, pentru victoria idealurilor revoluționare, de pace și prosperitate ale popoarelor. Credincios ideilor scumpe ale solidarității internaționale, ale internaționalismului proletar, așa cum l-au gîndit Marx, Engels, Lenin, partidul nostru este apărătorul hotărît al intereselor naționale ale poporului român, aducîn- du-și în același timp întreaga contri

încă de un mare potential economic și militar, cercurile imperialiste. în primul rînd cele din S.U.A., se dedau la acțiuni agresive, atentează la independența și suveranitatea altor popoare, recurg la intervenții armate directe. Nu se poate trece cu vederea nici activitatea reacțiunii din celelalte țări europene occidentale, u în special a cercurilor militariste re- h vanșarde din R.F.G., care tind să continue politica imperialismului german care a produs în trecut atîta rău omenirii. Reține atenția și fenomenul pe care îl relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu al creșterii influenței cercurilor militare în conducerea unor state capitaliste, împletirea tot mai strînsă a intereselor H acestor cercuri cu cele ale marilor monopoluri, militarizarea vieții economice și social-politice. cu toate consecințele negative ce decurg de aci pentru progresul social.Toate acestea arată că nu trebuie subapreciat pericolul pe care îl reprezintă încă imperialismul, că este necesară menținerea vigilenței față de acțiunile sale. Pornind de la a- ceastă necesitate, militarii forțelor noastre armate se instruiesc cu temeinicie. învățînd să mînuiască tehnica de luptă complexă din dotare la parametrii ei maximi, pentru a fi gata în orice moment să răspundă
(Continuare în pag. a III-a)

buție la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, a pozițiilor comunismului în lume, prin promovarea consecventă a principiilor înfăptuirii depline și în fapt a egalității între națiuni, între partide".în telegrama Biroului Comitetului 
județean de partid Sibiu se subliniază . „Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimă, la o înaltă ținută marxist-leninistă, poziția întregului nostru popor față de problemele majore ale contemporaneității Acest document cuprinzător, prin bogăția sa de idei, prin considerentele judicioase ce le formulează în legătură cu diferitele probleme ale vieții internaționale, constituie prin sine însuși un aport la cauza păcii și progresului, la realizarea obiecti- veloțpnajore ale luptei forțelor anti- impe'rialiste . apărarea păcii și securității internaționale, zădărnicirea politicii agresive a imperialismului, apărarea libertății și independenței popoarelor, asigurarea dezvoltării progresiste a societății omenești".Muncitorii, lucrătorii de pe ogoare, intelectualii — se spune în telegrama Comitetului județean al P.C.R. Harghita — dau o înaltă apreciere poziției partidului nostru în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, activității neobosite desfășurate de Comitetul Central, de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, pentru dezvoltarea prieteniei și co-
(Continuare în pag. a III-a)

Noapte „albă' la Porțile de Fier

Guvernul Republicii Socialiste 
România a hotărît să recunoască 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Reprezentanța permanentă a 
Frontului Național de Eliberare la 

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului HUYNH TAN PHAT
președinte al Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Poporul român a luat act cu satisfacție de constituirea Guvernului 
Revoluv.onar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și salută acest 
important eveniment politic, expresie a voinței poporului din Vietnamul 
de Sud care luptă cu eroism pentru libertatea și independența patriei 
sale, împotriva agresiunii imperialiste în vederea realizării depline a 
năzuințelor populației sud-vietnameze.

Cu acest prilej, în numele Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și Guvernului Re
voluționar Provizoriu sincere felicitări și urări de mari succese în im
portanta misiune ce v-a fost încredințată.

Exprimăm convingerea că între poporul român și poporul din Viet
namul de Sud, între cele două guverne, se vor statornici și dezvolta relații 
de prietenie și colaborare, în interesul ambelor popoare și al păcii în 
lume.

ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

București devine reprezentanță a 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud și se bucură de statut diplo
matic.

Foto : V. Ruda»

nB otilăje

PENTRU 
AGRICULTURĂ

Gama utilajelor agricole a 
fost completată cu noi pro
duse. Uzinele „Semănătoarea* 
din Capitală au introdus în 
fabricație anul acesta o moto- 
cositoare pentru nutrețuri na
turale sau cultivate, destinată 
îndeosebi terenurilor în pantă. 
Mașina are o productivitate 
de 0,3—0,4 hectare pe oră la o 
producție de 8 000—20 000 kg 
masă verde la hectar și poate 
lucra pe o pantă maximă de 
39 de grade.

Pentru balotatul paielor și 
fînețelor, întreprinderea meta
lurgică din Medgidia produce 
o presă de mare productivi
tate, care în agregat cu trac
toarele „Universal" execută a- 
dunatul din brazdă și balotatul 
plantelor strînse cu ajutorul 
greblelor mecanice. Ea adună 
și balotează, de asemenea, și 
paiele lăsate în urma combi
nelor de recoltat cereale.

Alte utilaje noi pentru agri
cultură introduse în fabricație 
in ultimul timp sînt : cultiva
toare purtate pentru prășitul 
plantelor tehnice, mașini de 
plantat răsaduri, discuri pen
tru vie, freze de prășit în legu
micultura, pentru mărunțirea 
solului și distrugerea buruieni
lor în livezi și altele.

Majoritatea acestor utilaje 
lucrează în agregat cu tractoa
rele universale.

(Agerpres)
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Plenara Consiliului Uniunii
Rationale a Cooperativelor

Agricole de Producție
Joi a avut loc plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Pe baza informării prezentate de tovarășul Vasile Vîlcu, președintele uniunii, plenara a analizat stadiul actual al realizării sarcinilor de sporire a producției vegetale și animale în C.A.P. Au fost stabilite măsuri care să asigure efectuarea la timp și în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, îndeosebi a celor de întreținere a culturilor, precum și pentru folosirea intensă a sistemelor de irigații, asigurarea bazei furajere, pregătirea și executarea campaniei de recoltare a păioaselor. Au fost stabilite măsuri pentru asigurarea unei producții sporite de legume și valorificarea acestora în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației.La discuție au luat cuvîntul tovarășii : Ion Coroiu, președintele Uniunii județene C.A.P. Arad ; Ion Spă- tărelu, președintele C.A.P. Gheorghe Doja, județul Ialomița ; Andrei Ba- lint, președintele C.A.P. Săcele, județul Brașov ; Ion luga, președintele Uniunii județene C.A.P. Constanța; Vasile Dragoș, președintele Uniunii județene C.A.P. Bihor ; Nicolae Gio- san, președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii.

Plenara a eliberat din funcția de prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție pe tovarășul Gheorghe Iioșu și din funcția de vicepreședinte al uniunii pe tovarășul Constantin Iftodi, care au primit alte însărcinări.In funcția de prim-vicepreședinte a fost ales tovarășul Gheorghe Petrescu, iar în funcția de vicepreședinte tovarășul Nicolae Ștefan.La lucrările plenarei a participat și a luat cuvîntul în încheiere tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție consideră că sînt create toate condițiile pentru ca în acest an cooperativele agricole să obțină producții vegetale și animale sporite. Totodată a exprimat convingerea și hotărîrea întregii țărănimi de a în- tîmpina cel de-al X-lea Congres al partidului și a XXV-a aniversare a eliberării patriei cu rezultate tot mai bune în consolidarea economică organizatorică a cooperativelor agricole, contribuind în acest fel la dezvoltarea întregii economii naționale.
întoarcerea din Iugoslavia

a delegației d® activiști ai P. C. R.Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Traian Gîrbă, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului județean Bistrița Năsăud al P.C.R. s-a înapoiat joi din Iugoslavia, unde, la invitația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a făcut o vizită in schimb de experiență.
La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Dumitru Ivanovici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C R., de activiști de partid.Au fost de față Jakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

întoarcerea din Bulgaria a delegației
Consiliului Național

al Frontului Unității SocialisteDelegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de Vasile Potop, secretar al consiliului, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Patriei a făcut'o vizită de schimb de experiență în R. P. Bulgaria. s-a înapoiat miercuri noaptea în Capitală. '
La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Mihai Levente, secretar al Consiliului Național, și de membri ai consiliului.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Cronica
In cursul vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., delegația P.C. Italian a fost primită joi dimineața de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.De asemenea, delegația P.C.I. a avut o întîlnire cu tovarășii Aldea Militaru. șef de secție Ia C.C. al P.C.R., Florea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Economic, și Gheorghe Badrus, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Delegația a făcut, de asemenea, vizite Ia Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, unde a fost întîmpinată de tovarășul Nicolae Cioroiu, directorul muzeului, la fabrica „Tricodava", precum și în unele cartiere noi ale orașului.

*Joi la amiază a părăsit Cap’tala delegația Institutului de marxismleninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., alcătuită din prof. G. D. Obicik’n, prim-adjunct al directorului Institutului, și M. F. Anderson, conducătorul grupului de relații cu străinătatea, care, la invitația Institutu’ui de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră. Membrii delegației au luat cunoștință despre organizarea, activitatea și preocupările acestui institut și au vizitat muzee și monumente din București si din țară legate de istoria poporului român.
•kJoi dimineața a plecat Ia Helsinki delegația Consiliului Național al Femeilor, formată din prof. ihg. Su- zana Gâdea, președinta C.N.F., Maria Groza și Suzana Gallpal. vicepreședinte. Stana Bnzatu. secretară, șl Maria Costache, membră a Comitetului executiv al C.N.F., redactor șef al revistei „Femeia", pentru a participa la Congresul Mondial al Femeilor, care își va desfășura lucrările intre 14 și 18 iunie în capitala Finlandei.
■kO expoziție deschisă joi, Ia Muzeul satului, face cunoscute publicului bucureștean valori de artă populară și de artă plastică contemporană din Ghana. Organizată sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, expoziția prezintă lucrări de pictura și sculptură, vase din ceramică, obiecte de podoabă din metale prețioase, țesături și diferite piese din pai, piele, lemn și piatră pentru uz cotidian, unele realizări ale artiștilor de astăzi din Ghana, altele reprezentînd meșteșuguri tradiționale ale poporului ghanez păstrate și transmise de-a lungul secolelor. *

în Capitală a sosit o delegație a Camerei de Comerț , a orașului și regiunii Leicester din Anglia, care va face o vizită în țara noastră.
★Joi dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre patrie, Henry Fayol, președintele Comitetului Național de

Organizare Francez (C.N.O.F.), care, împreună cu Jacques Baruzy, delegat general al C.N.O.F., și Phillippe Dennis, administratorul acestui comitet, ne-a vizitat țara la invitația Ministerului Muncii.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de Constantin Răchitan și Mircea Morariu, secretari generali în Ministerul Muncii, de funcționari superiori din a- cest minister.
★Sub auspiciile Ministerului învăță- mîntului, Comitetului Central al U- niunii Tineretului Comunist și Uniunii Artiștilor Plastici, joi dimineața s-a deschis, la Ateneul Român, Expoziția națională de arte plastice a elevilor din licee, școli profesionale și școli de specializare plastică.La vernisaj au participat Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, Traian Pop și Vasile Alexan- drescu, adjuncți ai ministrului învă; țămîntului, precum și reprezentanți ai Consiliului Național al Organizației de Pionieri, elevi din București și din alte județe ale țării.
•ArCu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Institutului de istoria artei al Academiei Republicii Socialiste România și în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării, secția de literatură și artă a institutului a organizat o sesiune de comunicări științifice între 12 și 14 iunie.Desfășurarea lucrărilor sesiunii a fost precedată de cuvîntul acad, prof G. Onrescu, directorul Institutului de istoria artei, și de o amplă analiză a activității institutului realizată de criticul de artă Mircea Popescu.
ArAcademicianul sovietic Pavel Pan- telimonovici Lukianenko, de la Institutul de cercetări agricole din Krasnodar, care a făcut o vizită în tara noastră la invitația Institutului de cercetări pentru cereale si plante tehnice de la Fundulea. a părăsit ioi Capitala. înapoindu-se in patrie.
☆Delegația Sindicatului funcționarilor superiori din R.F. a Germaniei _ d.A.G. — condusă de Hermann Brandt, președintele sindicatului. care se află în tara noastră, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a făcut joi dimineața o vizită la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. * în cursul aceleiași zile, membrii delegației D.A.G. au fost primiți la Ministerul Muncii.
ArIn cadrul celui de-al 13-lea Congres al Institutului internațional de teatru, care se desfășoară la Budapesta. Centrul national român pentru I.T.I. a fost ales să facă parte din Comitetul Executiv al Institutului. (Agerpres)

Joi a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din India (Marxist), formată din tovarășii B. T. Ranadive, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I. (M). redactor șei al ziarului „People’s Democracy", și Harkishan Sing Surjeet, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I. (M.).La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Sion, șef de secție la C.C. al P.C.R.,

și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Arîn timpul șederii în tara noastră, delegația P.C.I. (M.) a vizitat o serie de obiective economice și social- culturale din orașul București și județele Constanta. Prahova, Brașov. De asemenea, delegația a avut în- tîlniri la Comitetul județean Constanta al P.C.R., Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Academia de științe social- politice „Ștefan Gheorghiu".(Agerpres)

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Adunării Naționale 
a Republicii Tunisiene

Recepție oferită 
de ambasadorul 

Marii Britanii 
ia BucureștiAmbasadorul Marii Britanii la București, Denis Seward Laskey, a oferit joi o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a tării sale.Au luat parte Ion Pătan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, acad. Ilie Murgulescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe. Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Nicolae Agachi. ministrul industriei metalurgice, generali si ofițeri superiori. oameni de știință și artă, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alti membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

(Urmare din pag. T)
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La invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, joi după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, condusă de dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale.Din delegație fac parte deputății: Ferjani Ben Hadj Amar, vicepreședintele Adunării Naționale, Mohamed Abdelmoula, raportor al Comisiei afacerilor economice, financiare și raportor al bugetului și planului, Bechir Ben N’Jima, președintele Comisiei afacerilor economice, financiare, Taieb Tekaya, membru al Comisiei afacerilor politice, Habib Ben Mohamed Lahbib, membru al Comisiei afacerilor politice, Bachir Akremi Abdelaziz Bouraoui, membru al Comisiei pentru afaceri sociale și culturale, precum și Ajmi Slim, secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, care era pavoazat cu drapele de stat ale celor două țări, oaspeții au fost întîmpinați de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Gyorgy Kovacs și acad. Ilie Mur- gulescu, vicepreședinți ai Marii A- dunări Naționale, Mihail Levente, președintele grupului român al Uniunii interparlamentare, Dumitru Ba- lalia, Traian Ionașcu, Gheorghe Roșu, Gheorghe Vasilichi și Aurel Vi- joli, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., de deputați, funcționari superiori ai M.A.N.A fost prezent Mahmoud Maamouri, ambasadorul Tunisiei la București.(Agerpres)
Telegrame

Excelenței Sale
Doamnei NGUYEN THI BINH

ministrul afacerilor externe în Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Suci

Cu ocazia numirii dumneavoastră în importanta funcție de ministru 
al afacerilor externe în Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietn->n->uiui de 
activitatea ce o

Sud, vă adresez sincere felicitări și urări de succese în 
dedicați realizării năzuințelor populației sud-vietnameze.

CORNELIU MĂNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România
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Excelenței Sale
Domnului TRAN NAM TRUNG

ministrul apărării în Guvernul Revoluționar Provizoriu 
■al Republicii Vietnamului de Sud

f- Mîîxt? . '■ . '• . . .
Cu prilejul numirii dumneavoastră în_funcția de ministru al apărării 

în- Guvernul Revoluționar Provizoriu 
vă adresez sincere felicitări și urări 
ce v-a fost................... “încredințată.

ale

al Republicii Vietnamului de Sud. 
de succese în misiunea importantă

ION IONIȚA 
ministrul forțelor armate 
Republicii Socialiste România

Vizita in tara noastră« 
a unei delegații oficiale 

de ziariști belgieniLa invitația Ministerului Afacerilor Externe, o delegație oficială de ziariști belgieni a făcut o vizită de documentare de o săptămînă în țara noastră.Delegația a fost compusă din Frans Van Erps, președintele Uniunii profesionale a presei belgiene, Henri Van Moli, șeful serviciului relații externe al ziarului „De Standaard", și Andrâ Moens, redactor la Radiote- leviziunea belgiană.Oaspeții belgieni au fost primiți de către tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, au avut convorbiri la Marea Adunare Națională, Ministerul Comerțului Exterior, Uniunea ziariștilor și au vizitat obiective economice și culturale din județele Constanța. Ilfov. Prahova și Brașov. (Agerpres)
vremea
Ieri în țară vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult noros în nordul Transilvaniei. Moldova, unde izolat a plouat slab. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 13 grade la Ocna Șugatag și 26 grade la Tr. Măgurele și Făurei.
In București vremea a fost relativ frumoasă cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 25 de grade.Timpul probabil pentru 14-15-16 iunie. Vreme în încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe locale, mai frecvente în Banat, Cîmpia vestică. Vînt potrivit. Temperatura în creștere u- șoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18, iar maximele între 18 și 28 grade. Local mai ridicate în sudul tării.
In București vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil ploii de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

În cîteva rînduri
LA CONCURSUL INTERNAȚIO

NAL ATLETIC ORGANIZAT DE 
ZIARUL „PRAVDA", au fost obținute ieri rezultate bune, aplaudate de numeroșii spectatori aflați în tribunele stadionului central de la Lujniki. Primul dintre ele aparține polonezului Vitold Baran : 3’40”6 în finala probei de 1 500 metri. A.cest rezultat întrece cu patru zecimi de secundă recordul aparti- nînd pînă ieri lui Dayrol Berleson (S.U.A.). Ieri, sportivul polonez a fă- cut o cursă magistrală, luînd cursa pe cont propriu, după numai 500 metri de la plecare. La 800 metri, finala a reunit de asemenea atleți renu- miți ne plan european. Polonezul Kupcik a condus pînă la ultima intrare în linie dreaptă. Aci s-a desprins însă sovieticul Ivanov, care cîștigă cu 1’47”9. Kupcik ocupă locul doi — 1’48”3, iar cehoslovacul Jungwirth — locul trei (1’48”5).Prezent la start si la. sosire (în calitate de spectator, firește), fostul recordman mondial Vladimir Kuț a fost primul care l-a felicitat pe cîștigător — compatriotul său Șopșa.

care ieri a parcurs distanta de 5.000 m în 13’37”6. Concursul s-a încheiat cu o probă la fel de spectaculoasă în care favoritul a cîsti- gat cu ușurință. Este vorba de proba de 3 000 metri obstacole, care a revenit campionului european, sovieticul Kudinski. în 8’38”4.
PROBA DE TANDEM din cadrul concursului internațional de ciclism pe pistă de la Harkov a revenit sportivilor sovietici Semeneț, Telovalni- kov, urmați de frații Florian și George Negoescu (România), Stepanenko. Dziuban (U.R.S.S.), Richter. Linke (R.D.G.).
TRIPLUL CAMPION OLIMPIC DE 

SCHI, JEAN CLAUDE KILLY, a suferit un accident în timpul probelor pe circuitul automobilistic de la Le Mans. Automobilul condus de celebrul sportiv a fost avariat dar Killy a scăpat teafăr, astfel că este posibil ca el să participe la cursa de 24 de ore.

șah florâ Gheorghiu — 
protagonist al turneului 

de la LjubljanaCîștigînd partida întreruptă în runda a 7-a la maghiarul Forintos și obtinind apoi o nouă victorie în runda a 8-a (în fața iugoslavului Stupica), marele maestru român Florin Gheorghiu a reintrat în plutonul liderilor turneului internațional de șah de la Ljubljana. Alte rezultate din runda a 8-a : Puc—Da- mianovici 1—0 ; Unzicker—Tringov remiză ; Byrne—Gligorici remiză ; Forintos—Pianinei 0—1 ; Mușii—Ro- batsch remiză. Clasament : 1—5.Gheorghiu (România). Tringov (Bulgaria). Gligorici. Pianinei. Puc (toți Iugoslavia) — 5 puncte ; 6—7. Byrne (S.U.A.). Unzicker (R.F.G.) 4,5puncte ; 8—9. Matanovici (Iugoslavia). Robatsch (Austria) — 4 puncte etc. în runda a 9-a. Gheorghiu joacă cu piesele negre împotriva lui Matanovici.

fontei și s-au realizat, în cele două agregate de mare capacitate, peste 2,5 milioane lei economii la prețul de cost.Colectivele unităților de foraj- extracție și-au îndeplinit și depășit majoritatea angajamentelor luate în întrecere. în acest sector, la producția globală s-au realizat pînă acum suplimentar peste 9 milioane lei, aproape dublu față de cît își propuseseră petroliștii, iar la producția marfă vîndută și încasată s-au obținut peste angajament a- proape 7 milioane lei. Au fost totodată depășite prevederile la extracția țițeiului și a gazelor. Prin a- plicarea de metode moderne de săpare a sondelor, ca de exemplu forajul cu jet, vitezele de foraj au sporit cu circa 40 la sută. în acest an a fost extins forajul cu diamante, la care randamentul sapelor este de circa 10 ori mai mare comparativ cu cel al sapșlor cu conuri. Acești factori au contribuit la obținerea unor importante economii în reducerea prețului de cost.în întrecerea pe care o desfășoară în cinstea celui de-al X-Iea Congres al P.C.R. și a celei de a XXV-a aniversări a eliberării României, oamenii muncii din fabricile și uzinele județului Arad a- cordă o mare atenție sporirii producției la sortimentele solicitate pe piața internă, ca și la export. în primele 5 luni ale anului au fost realizate peste plan, pe ansamblul județului, produse în valoare de 33.7 milioane lei, iar planul producției marfă vîndută și încasată a fost depășit cu 46.6 milioane Iei. Constructorii de mașini de la Uzina de vagoane din Arad au reușit să dea în perioada respectivă o producție suplimentară în valoare de 10 milioane lei și un beneficiu de 3,5 milioane lei, iar textilistii de la uzina „30 Decembrie" au depășit planul producției globale cu 1 700 000 lei.îrț unele din întreprinderile județului se examinează acum noi posibilități și rezerve interne. Pe această bază, angajamentele asumate în întrecerea socialistă sînt suplimentate corespunzător potențialului tehnic și uman de care dispun. Colectivul uzinei textile „30 Decembrie", de pildă, și-a propus ca pînă la 1 august planul producției globale să fie depășit cu 3 milioane lei, să realizeze un beneficiu suplimentar de 800 000 lei și economii peste plan la prețul de cost de 600 000 lei.. Demne de menționat sînt șl realizările oamenilor muncii — români, maghiari și de alte naționalități — din unitățile economice ale județului Mureș. Pe ( tărîm industrial, planul producției globale pe cinci luni a fost realizat în proporție de 103 la sută, iar față de aceeași perioadă a anului trecut s-a obținut o producție cu 16 la sută mai mare ; planul producției marfă vîndută și încasată a fost depășit cu 70 milioane lei. S-au livrat peste prevederi 1 584 tone îngrășăminte azo- toase, 125 tone acid sulfuric, 88 000 mp geam tras, 1 283 000 cărămizi etc. Măsurile aplicate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii si de creștere a eficienței activității economice au fost izvorul măririi susținute a productivității muncii șl reducerii prețului de cost cu aproape 21 milioane lei.Pe primele locuri în întrecere se găsesc colectivele de la Combinatul chimic Tîrnăveni. cu o producție suplimentară de 7,4 milioane lei. Combinatul de îngrășăminte azo- toase din Tg. Mureș, Fabrica de conserve Mureșeni, Fabrica de geam tras Tîrnăveni, I.R.U.M. Reghin și altele. Energeticienii de la Luduș au realizat o producție suplimentară de 10 milioane kWh, prin ter- minarpa executării unei reparații mijlocii, fără deschiderea turbinei

la blocul de 100 MW, cu 4 zile mai devreme. O dată cu executarea »- cestei lucrări, cadrele de aici au efectuat și unele modernizări și reconstrucții, astfel că blocul respectiv asigură azi o putere de 105 MW, la un consum specific de combustibil convențional simțitor mai mic.Pe prițnele cinci luni ale anulpl, industria județului Covasna a îndeplinit planul la producția globală și marfă în proporție de 101,7 la sută și, respectiv, 101,2 la sută. S-au obținut peste prevederi produse în valoare de aproape 7 milioane lei. S-au dat în plus 32 000 tone lignit, fată de 35 000 tone cît prevede angajamentul luat pînă la Congresul partidului, 16 000 metri pătrati țesături, de bumbac și din fire sintetice și peste 900 metri cubi cherestea de rășinoase și foioase.Alte știri din industrie ne anunță despre eforturile ce se depun în întreprinderi pentru lărgirea gamei sortimentale și ridicarea caracteristicilor calitative ale producției. La Uzina mecanică din Moreni, specializată în confecții și reparații de utilaj petrolier, au fost asimilate pentru producția industrială două noi tipuri do rezervoare metalice de mare canacitate (de 10 000 și, respectiv. 20 000 mc), avînd o greutate pînă la 500 tone fiecare, care vor fi livrate industriei noastre petroliere. Realizate după o tehnologie concepută de specialiști din uzină, aceste rezervoare au o deosebită rezistentă la presiune, o mare durabilitate, precum si o eficientă economică superioară, rezervoarelor similare fabricate Pînă a- cum în tară. Pentru producerea noilor tinuri de rezervoare, a fost pusă în funcțiune. îh cadrul uzinei, o secție de cazanperie dotată cu utilaje românești de mare productivitate.în întrecerea avînțată în cinstea Congresului partidului și a aniversării eliberării patriei, succese de seamă înscriu flota noastră maritimă comercială, muncitorii și docherii din portul Constanta. La indicatorul „parcursul mărfurilor", în primele cinci luni ale anului s-a înregistrat o depășire a planului de 193 milioane tone/mile, iar la „venituri brute în valută" prevederile au fost întrecute cu peste două milioane Iei. Calculele preliminare arată că în această perioadă „Nay- rom“-Const.anta a obținut o economie suplimentară la prețul de cost de 4 700 000 Iei și un beneficiu peste plan mai mare de 8 milioane lei.Graficele muncii constructorilor și mont.orilor consemnează intrarea în funcțiune la termen sau mai devreme a unor noi obiective și capacități industriale de producție. Colectivul întreprinderii de construcții căi ferate Craiova a terminat cu circa două luni și jumătate mai devreme execuția halei de reparat vagoane din cadrul atelierului de zonă din localitate. Hala a fost realizată din . prefabricate executate: pe șantier. Ea dispune de 4. .linii tehnologice pe cape pot fi reparate simultan 40 de vagoane. Totodată, au fost refăcuți cei a- proape 4 km de linie feroviară interioară, unitatea sitnîndu-se astfel printre cele mai moderne din țară.Noua țesătorie a întreprinderii integrate de lină din Constanța a intrat în producție ,1a întreaga capacitate, cu aproape două luni înainte de termen. Ea asigură o producție anuală de 4 160 000 mp țesături fine de lină, mărind de aproape trei ori capacitatea de pînă acum a întreprinderii. în prezent, se lucrează la construirea ultimei secții din cadrul planului de extindere — cea de finisaj, ce va fi terminată pînă la sfîrșitul anului.Toate acestea sînt dovezi clare ale avîntului general ce a cuprins activitatea tuturor întreprinderilor industriale, a șantierelor de construcții și montaj, în vederea realizării exemplare a planului și a angajamentelor, ridicării sistematice a nivelului eficientei economice.
SUPLIMENTAREA
UNOR TRENURIîn scopul îmbunătățirii deservirii călătorilor în actualul sezon estival, Ministerul Căilor Ferate a dispus suplimentarea unor trenuri de pe sectoarele cu un trafic ridicat și crearea de legături directe sau mai lesnicioase cu stațiunile balneo-climaterice din țară Astfel, în perioadele cind vor exista un număr sporit de cereri, se va forma la un interval de circa o jumătate de oră o a doua garnitură de tren, mai ales spre localitățile de pe direcțiile care unesc litoralul sau Capitala cu Timișoara, Cluj,

Suceava sau Iași. Menționăm, de asemenea, că în această vară în dotarea trenurilor accelerate și rapide vor intra 30 de vagoane restaurant și bar. Pentru obținerea in condiții mai bune a biletelor de călătorie s-a prevăzut amenajarea a încă patru ghișee în Gara de Nord, deschiderea de filiale ale agențiilor de voiaj în cartierele Uranus, Foișor și Titan din Capitală și reînființarea tuturor agențiilor de voiaj cu caracter sezonier.(Agerpre»)
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în continuare ; 18,45 ;

de 100 km. : CINEMA-
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.

NOI —

— Limba rusă. Lecția 60 (re
luare).

— Consultații la limba ro
mână (cl. a XlI-a). Discu
ție asupra subiectelor date 
la bacalaureat.

— Limba spaniolă. Lecția 62.
— Ritmuri argentinene (re

luare).
— închiderea emisiunii de di

mineață.
— Buletin de știri.
— Lanterna magică. Filmul 

„Kiri clovnul".
— Limba spaniolă. Lecția 62 

(reluare).
— „Obîrșia lucrurilor".
— Contrapunct. Emisiune de 

actualitate muzicală. 
Tele-univer-sitatea. Premii
le Nobel pentru știință — 
19G8. Prezintă : acad. prof, 
dr. Alexandru Sanielevici.

— Telejurnalul de seară o 
Buletinul meteorologic.

— Congresul al X-lea al 
P.C.R. Secvențe din marea 
dezbatere.

— Filmul artistic : ..Șapte 
martori" — producție a 
studiourilor de televiziune 
din Bratislava.

— Reflector.
— Mult e dulce șl frumoasă. 

Emisiune 
de conf.

— Teleglob 
călătorii

morla Romei. Comentariul 
și imaginea de Octavian 
Paler.

22.10 — Publicitate.
22,15 — Tezaur. Valori ale culturii 

românești. „Luceafărul" de 
Mihai Emlnescu. Film, 
producție a Studioului de 
Televiziune București.

22,35 — Varietăți muzicale realiza
te de Televiziunea Polo
neză.

22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — închiderea emisiunii.

iSHsasaEassiiE

de limbă română 
dr. Sorin Statl.

— emisiune 
geografice.

© Neîmblînzlta Angelica: PATRIA 
- 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21, FAVORIT - 9,45 ;
11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
© 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.
© Lovitură puternică : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11,30 : 13,45 î 16.15 ;
18.30 ; 20,45.
© Alexandru cel fericit : MELO
DIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30. MODERN - 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRADINA PROGRESUL-PARC — 
20,15.
© 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, EUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la
grădină - 20.15, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Anul trecut la Marienbad: CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
© Adib, 
8,45—16,30
20.45.
O Cursa
TECA — iu ; iz.au ; au ; iu,au. 
© Acasă la Nicolae Popa ; Nicolae 
Iorga ; Muzică... mai presus de 
orice ; Mulțumesc, Mihaela ; Gus
tav întinerește : TIMPURI I7OI 
9—21 în continuare.
© Comedianții 
DOINA 
© Program
— 9 ; 10.
© La doJce 
NA — 20,30. 
© Eclipsa : 
20,30.
© Prințul negru : FEROVIAR — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ;
20.45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 , 16 ; 18.15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
© A trăi pentru a trăi : GRIVIȚA
— 9 ; 12 ; 17,45 ; 20,30, FLA
MURA — ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ;
20.15.
o Pe plajele lumii : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17.45 ; 
20.
© Am două mame și doi tați î 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
© Vițelul de aur (ambele serii) : 
GRADINA BUZEȘTI - 20.15.
© Rio Bravo (ambele serii) : DA
CIA — 8.30—20,15 în continuare, 
COTROCENI — 45 ; 18.
© Crăciun cu Elisabeta : COTRO- 
CENT - 20.30.

0 Tată de familie : UNIREA
15.30 ; la grădină — 20.
© Roșii și albii : UNIREA 
© Rolls Royce-ul galben :
— 15,30 ; 18, la grădină — 
© Paradisul îndrăgostiților : 
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
© Becket : PACEA - 16 ;
0 Pentru încă puțini dolari : 
CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Tarzan, omul junglei : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 20,15, TOMIS — 9.30—17,30 în 
continuare ; 19,30, la grădină — 
20,30.
© Contemporanul tău (ambele se
rii) : VIITORUL — 15,30 ; 19.
O Nu vor fi divorțuri : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.30,
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20,15.
O Asasinatul s-a comis luni : MO
ȘILOR - 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină - 20,15.
0 Căsătorie pripită f : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vera Cruz : MUNCA — 16 ; 18. 
© Prințesa
© Vremuri 
VITAN —
— 20,15.
O Noaptea 
visa : RAHOVA 
grădină — 20 30.
© Pe urmele șoimului : PROGRE
SUL - 15,30 : 18.
© Crimă în stil personal : PRO
GRESUL — 20,30.
0 Răutăciosul adolescent: FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
G Urletul lupilor : COSMOS
15.30 ; 18 : 20,30.

LIRA
20,15. 

DRU-

19.15.

20.tristă : MUNCA 
minunate la Spessart : 
15,30 ; 18, la grădină

e făcută pentru... a
15,30 ; 18. la

© Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Theo
dor Vavayanis (Grecia). Solist : 
Varujan Cozighian.
G Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30 ; 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Cînd luna e albastră — 20.
© Teatrul Mic : lona — 20. 
•©'Teatrul Ciulești : Visul 
nopți de iarnă — 19.30.
© O.S.T.A. (la Sala Palatului) : 
„Mozaic american- — spectacol 
susținut de Ansamblul de varie
tăți al Universității „Duquesne'’ 
din Pittsburg — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11,30.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Tănase-Revue
— 19,30 ; (sala din palea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei
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COMUNISTO, TOTIOÂMENH MUNCII IBN PATRIA NOASTRĂ SPRIJINĂ CU ÎNSUFLEȚIRE
POZIȚIA P. C. R. EXPRIMATĂ IN CUV1NT ARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU5> 9 9

Principii ale relațiilor între 
state de înfăptuirea cărora

depinde soarta păcii
Acad. Constantin DAICOVICIU

ta întrebarea pe care singur mi-o pun, ce anume mi-a plăcut în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova, e fără îndoială greu de a da un răspuns, deoarece mie totul mi-a plăcut: mi-a plăcut justețea și înțelepciunea fondului, eleganța și frumusețea formei.înainte de toate îmi exprim convingerea că principiile enunțate și susținute cu atîta fermitate și limpezime de gîndire de către secretarul general al C.C. al P.C.R. merg direct la inima nu numai a comuniștilor români, ci și a întregii clase muncitoare de pe rotogolul pămîntului, a ■țăranilor și intelectualilor, a oamenilor dornici de progres, de bunăstare și de pace de pretutindeni. Și fiindcă nu voi putea releva toate

aspectele importante ale acestei cuvîntări, mă voi limita la sublinierea unora dintre ele.Am admirat și apreciat pătrunderea cu care omul de stat Nicolae Ceaușescu a diagnosticat situația excepțională care dăinuiește astăzi în lume, în cea socialistă, în cea capitalistă și în așa-zisa lume a treia. Cu curajul omului de acțiune, conștient de adevărul constatărilor sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mers la esența fenomenelor, nu numai in- dicînd cauzele, dar dînd și soluțiile pentru înlăturarea definitivă a primejdiilor ce bîntuie societatea din zilele noastre, ca și a anomaliilor de care suferă comunitatea socialistă-co- munistă în momentul de față. Să spun cît de mult m-a cucerit cele spuse de tovarășul Ceaușescu cu privire Ia căutarea și găsirea adevărului știin-

țific ? îmbinarea gîndirii teoretice cu hotărîrea acțiijtnii fac din această cuvîntare nu numai un act de însemnătate istorică, dar și din autorul ei unul din marii bărbați politici ai vremurilor noastre.Cum aș putea în calitatea mea de istoric să nu remarc și să nu, aplaud recomandarea ca principiile juste ale relațiilor dintre state — egalitatea în drepturi, respectarea suveranității și independenței, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, să nu rămînă literă moartă și să fie aplicate consecvent în practică, în viața popoarelor și națiunilor. Căci nu este oare evident că— așa cum se subliniază în cuvîntare— de înfăptuirea consecventă a a- cestor principii depind însăși cauza destinderii, soarta păcii — încălcarea lor constituind o principală sursă de pericol pentru securitatea internațio-, nală. Tocmai de aceea ele capătă în zilele noastre o largă recunoaștere, tot mai multe state pronunțîndu-se și acționînd pentru promovarea și respectarea lor deplină.Termin aceste considerații scoțînd în relief emoționantul apel la memoria marelui Lenin făcut de secretarul general al partidului nostru, uzînd de o prea frumoasă formulă clasică : cea mai frumoasă și adevărată cinstire a memoriei marelui clasic al marxismului este aceea de a-i îndeplini voința și îndemnul: unitatea și coeziunea mișcării muncitorești internaționale pentru victoria socialismului, asigurarea progresului și instaurarea păcii în lume.

Suveranitatea țărilor socia TELEGRAME ALE COMITETELOR

Fidelitate față de învățătura
marxist-leninistă

.A
/•X

Prof. Edda GROSS
directoare a Liceului nr. 2 Sibiu

*

a întăririi solidarității lor
JUDEȚENE DE PARTID

J

(Urmare din pag. I)

lanoș BOZSODY
medic primar la Spitalul de copii-Oradea

'Am citit cu cel mai viu și profund Interes importanta cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești și tin să arăt că în fiecare rînd al acestei cuvîntări, pătrunsă de o remarcabilă clarviziune și de un profund spirit constructiv, am găsit reflectarea propriilor mele gînduri, ale năzuințelor tuturor cetățenilor din patria noastră — români, germani, maghiari și de alte naționalități — expresia intereselor tuturor popoarelor lumii.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. mi-au mers drept la inimă. Vădind încă o dată înalta principialitate a Partidului Comunist Român, fidelitatea și devotamentul său nemărginit fată de ideologia marxist-leninistă, ele exprimă o

pentru'- întărirea colabo-

1

grijă neabătută continuă a prieteniei și rării între toate statele socialiste, pentru unitatea și coeziunea sistemului mondial socialist și a întregii mișcări comuniste și muncitorești, pentru unitatea forțelor progresiste și antiimperialiste de pretutindeni.Fidelitatea față de marxism-leninism a partidului nostru își găsește întruchipare pe plan intern, între altele, în preocuparea consecventă pentru adîncirea democrației socialiste. Una dintre cele mai elocvente expresii ale acestei preocupări este rezolvarea în țara noastră a problemei naționale, în spiritul marxism- leninismului, asigurarea- deplinei e- galități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.Din cuvîntarea tovarășului Nicolae

Ceaușescu mi-a reținut atenția tabloul general al forțelor sociale care luptă împotriva imperialismului. Acesta este un tablou cu adevărat impresionant și însuflețitor, care a- rată că în prezent nu imperialismul, ci forțele revoluționare progresiste sînt cele care determină cursul evenimentelor.în mod just se arată în cuvîntare că în cadrul acestor forțe un rol și o răspundere de seamă ne revin nouă, femeilor de pretutindeni, care însumăm o jumătate din omenire. Se poate spune că niciodată ca în epoca actuală femeile n-au reprezentat o forță socială atît de impunătoare — nu numai sub raport numeric, dar mai ales sub acela conștiinței sporite le revine în lupta pinarea primejdiei Prin valorificarea putem aduce o contribuție considerabilă la întărirea forțelor păcii lumea întreagă.Existența și afirmarea acestor riașe forțe arată posibilitatea de

al a răspunderii ce pentru preîntîm- unui nou război, acestui potențial,
înu- a preîntîmpina un nou război; pentru ca aceasta să devină realitate este nevoie de unirea și lupta lor hotă- rîtă în cadrul frontului list. Tocmai la aceasta hotărîre cuvîntarea Nicolae Ceaușescu.

antiimperia- cheamă cu tovarășului
Elanul tineretului imens mai preocu-
potențial în transformarea

progresistă a lumii
Dumitru N. POPESCU-

student, Facultatea de drept—București

Doresa să împărtășesc puternica impresie pe care cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova a produs-o a- supra mea și a colegilor mei. Cu toții dăm o înaltă apreciere acestui document de o mare bogăție de idei, de 
o remarcabilă valoare teoretică și practică, precum și poziției exprimate în cuvîntarea ce se caracterizează prin fidelitatea față de marxism-leni^ nism, prin îmbinarea organică a patriotismului cu ■ internaționalismul socialist.Ca tînăr, ca student, mi-a reținut atșnția aprecierea deosebită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o dă rolului și contribuției pe care o poate aduce Ia cauza păcii și progresului tineretul lumii, una din forțele cele mai importante și combative din largul evantai al forțelor revoluționare, progresiste ale contemporaneității. 
„Tot mai viguros — arată secretarul

general al C.C. al P.C.R. — se afirmă în perioada actuală tineretul, care prin elanul și combativitatea sa, prin idealurile sale generoase, reprezintă un imens potențial în transformarea progresistă a lumii".într-adevăr, tineri de pe toate meridianele, ținînd seama de experiența trecutelor războaie care au secerat atîtea vieți în floarea vîrstei, se află în fruntea unor acțiuni combative pentru evitarea unei noi conflagrații, pentru stingerea focarelor de conflict. pentru crearea unor condiții de securitate în care să-și desfășoare energiile creatoare. Exemple concludente în această privință sînt acțiunile tinerilor din S.U.A pentru încetarea războiului din Vietnam, acțiunile împotriva N.A.T.O. de pe străzile Londrei. Bruxelles-ului. Hagăi, etc., ale tinerilor din R. F. a Germaniei securi .______în același timp, tineretul din lupentru o politică realistă do •itate europeană.

mea capitalista este tot mai preocupat de lipsa unui ideal însuflețitor, este chinuit de întrebări cu privire la viitorul său, contestă orînduirea bazată pe exploatare, în diferite moduri, uneori conștient și activ politicește, alteori în forme pline de confuzii și contradicții, în toate cazurile însuflețit de idealuri generoase.Corespunde pe de-a întregul adevărului vieții aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care arată că tineretul așteaptă răspuns la numeroase întrebări și că acesta trebuie să vină din partea comuniștilor, ca purtători ai unei ideologii progresiste și umaniste, în stare să-i deschidă o perspectivă largă, însuflețitoare. De aci, necesitatea de a depune toate efortu- ■ rile pentru a realiza ami rea și canalizarea energiei tinerilor în lupta împotriva reacțiunii, pentru progres și pace. în acest spirit a acționat și acționează în permanență partidul nostru, Uniunea Tineretului Comunist, asociațiile studențești din România, care dezvoltă necontenit relațiile cu tineri de pretutindeni sub semnul unei mai bune cunoașteri reciproce, al întăririi prieteniei și solidarității.îmi exprim convingerea că cu cît vom studia mai adînc și mai temeinic cuvîntarea tovarășului Ceaușescu, cu atît vom fi mai bine înarmați pentru cunoașterea și înțelegerea a- dîncă a realităților lumii contemporane, a proceselor și tendințelor dezvoltării sociale,, cu atît vom deveni militanți mai activi pentru progresul patriei și triumful cauzei socialismului și păcii în lume.

îmi exprim totala adeziune de om și de comunist față de conținutul cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației P.C.R., la consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești.Mi-am ales, practic de peste două decenii, o profesie care are mai mult decît oricare alta un caracter profund umanitar, o meserie închinată exclusiv vieții, binelui și fericirii omului? Sînt de aceea puternic impresionat de faptul că prin întregul său conținut, cuvîntarea rostită de secretarul general al C.C. al P.C.R. are drept fir călăuzitor idealurile păcii și înțelegerii între oameni și între națiuni, ale socialismului și progresului, grija față de soarta și viitorul omenirii, atitudinea militantă pentru promovarea și întărirea relațiilor frățești între partidele comuniste și muncitorești, pentru unirea și solidaritatea forțelor antiimperialiste de pretutindeni.Așa cum este înfățișat sintetic și pregnant în cuvîntare, patria mea, România, a făcut în cei 25 de ani de viață nouă progrese remarcabile în industrie, agricultură,. cultură, în dezvoltarea democrației socialiste. în prezent, poporul nostru hotărît să pășească înainte, pe drumul măreț și luminos al socialismului și comunismului, făurește planuri menite să deschidă mari perspective. Sîntem convinși că urmînd cu fermitate și entuziasm politica înțeleaptă a partidului, vom face noi pași spre culmile progresului și prosperității generale. Este firesc să fie așa pentru că, credincios prin tot ce exprimă și face învățăturii mar- xist-leniniste, P.C.R. întruchipează năzuințele tuturor cetățenilor patriei— români, maghiari, germani și oameni ai muncii de alte naționalități— ale întregii națiuni socialiste, dovedind totodată deplină fidelitate fată de cauza internaționalismului socialist, încredere în superioritatea și invincibilitatea sistemului mondial socialist. Rezultatele obținute în- tr-un sfert de veac dovedesc cu prisosință participarea activă și nemijlocită a tuturor oamenilor muncii din țara noastră — muncitori, țărani, intelectuali — la aplicarea în viată în mod creator a politicii interne și externe marxist-leniniste a partidului. Tocmai această unitate indes-

tructibilă a întregului popor în jurul partidului, a conducerii sale formează una din sursele primordiale ale tăriei orînduirii noastre. Iar o orîn- duire care se bazează pe o asemenea temelie solidă este de neînvins — așa cum subliniază pe drept tovarășul Nicolae Ceaușescu.între interesele poporului constructor al socialismului și sele celorlalte popoare din socialiste, din alte țări nu
cuvîntnostru intere- țările __________, ___ ____ __ există opoziție, ci, dimpotrivă, există o interdependență și condiționare reciprocă. Așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, „între factorii interni și externi ai edificării noii orind'uiri, între eforturile fiecărui popor pentru creșterea continuă a potențialului economic al țării sale și colaborarea liberă și suverană a țărilor socialiste există o legătură strinsă, dialectică ; aceasta exprimă unitatea dintre interesele naționale și cele internaționale ale țărilor socialiste". Firește, cu cît fiecare țară socialistă' este mai înfloritoare și mai puternică, cu atît se întăresc .forțele socialismului mondial, puterea lui de atracție. De aceea, preocuparea pentru progresul fiecărei țări nu contravine internaționalismului, ci este o formă principală de manifestare a lui. Consider, de asemenea, absolut justă ideea exprimată în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu că suveranitatea țărilor socialiste nu se o- pune în nici un fel internaționalismului ; dimpotrivă este o condiție esențială a întăririi solidarității lor, a colaborării lor rodnice în interes reciproc, în interesul cauzei comune a socialismului și păcii.Militînd cu consecvență pentru promovarea în relațiile dintre statele socialiste a principiilor marxism- leninismului și internaționalismului, suveranității și independenței naționale, egalității, neamestecului și întrajutorării tovărășești, opunîndu-se ferm oricăror practici de încălcare a normelor de relații între partide și susținînd calea discuțiilor tovărășești pentru rezolvarea problemelor divergente, partidul nostru înfăptuiește în practică o politică profund internaționalistă, arată căile depășirii dificultăților și divergențelor actuale, ale întăririi continue a coeziunii mișcării comuniste. Iată de ce din toată ființa și cu toată personalitatea mea de comunist subscriu la ideile și pozițiile afirmate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

io imperialismul, ci forțele
păcii și progresului determină

cursul evenimentelor
(Urmare din pag. I)chemării partidului și statului de a apăra cu abnegație independenta și suveranitatea României socialiste, pentru a face fată, la caz de nevoie, împreună cu armatele țărilor frățești, unui atac al imperialismului.Totodată, analiza vieții internaționale scoate în evidentă că imperialismul nu a devenit mai puternic, că manifestările agresivității sale se da- toresc nu tăriei, ci slăbiciunii sale, că ele sînt expresia eforturilor sale de a-și menține pozițiile și a redo- bîndi poziții \ pierdute. de a frina a- vîntul luptei popoarelor pentru libertate și progres. Fapt este că lupta uriașelor forțe sociale care se opun imperialismului îi provoacă acestuia lovituri puternice și eșecuri usturătoare. Este deosebit de concludent în această privință exemplul Vietna-

Din uzineg de pe ogoare și șantieres
1 din instituții și școli

în telegrama adresată de Combinatul sideriîrgic din Hunedoara Comitetului Central al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune, printre altele: „Siderur- giștii hunedoreni au luat cunoștință cu profundă însuflețire de conținutul' cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, rostită la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova. Exprimăm adeziunea noastră deplină la poziția constructivă. pătrunsă de o înaltă principialitate marxist-leninistă. a delegației P.C.R. fată de problemele majore care confruntă în prezent mișcarea muncitorească internațională. Această poziție reflectă grija permanentă a partidului nostru pentru întărirea continuă a unității de acțiune a clasei muncitoare internaționale si a detașamentelor sale de avangardă — partidele comuniste și muncitorești".Din telegrama trimisă de întreprinderea August" din Tîrgu

ne în- A-Deîn frun- face cu cu toa- nentru a

Mureș spicuim: „Colectivul întreprinderii- noastre, format din muncitori români, maghiari și de alte naționalități, aprobă si sprijină în unanimitate politica marxist-leninistă a partidului, care corespunde deplin intereselor și năzuințelor tregii noastre națiuni socialiste, sigurăm Comitetul Central,dumneavoastră, stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că întregul colectiv de muncă, te cu comuniștii. își va cinste datoria, va munci tă dăruirea si pricepereacontribui la înflorirea patriei noastre dragi — România socialistă — prin aceasta, la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor antiimperialiste de pretutindeni".în telegrama membrilor cooperativei agricole de producție Lechița se arată: „Poziția delegației partidului nostru la Consfătuirea de la Moscova este poziția întregului nostru partid, a întregului nostru popor. Noi înțelegem s-o sprijinim prin fapte. Ne angajăm în fata conducerii superioare de partid, a dum-

neavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. să întîmpinăm cu noi realizări în producția agricolă cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, știind bine că toate realizările României socialiste servesc nu numai poporului nostru, dar și forțelor antiimperialiste de pretutindeni".In telegrama trimisă de cadrele didactice, studenții si 1 nico-administrativ al „Al. I. Cuza“ din Iași totii am încercat un adîncâ mîndrie cînd, Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, a răsunat din nou hotărîrea fermă a Partidului Comunist Român, exprimată prin glasul secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a milita neobosit pentru împlinirea celor mai înalte idealuri ale lumii contemporane. Poziția Partidului Comunist Român care cheamă partidele comuniste să pună mai presus de orice interesele clasei muncitoare, ale cauzei eliberării sociale și

personalul teh- I Universității se arată : „Cu i sentiment de de la tribuna

naționale a popoarelor, pentru pace, pentru victoria socialismului și comunismului pe plan mondial — este o poziție justă, corespunzătoare celor mai imperioase cerințe ale momentului de față".în telegrama trimisă de construc- șantiere „Munci-torii de la grupul de I.S.C.M.-Slatina se spune : torii, inginerii și tehnicienii de pe șantierele aluminiului românesc vă transmit, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, unanima lor adeziune la politica internă și externă a partidului nostru, precum și deplina a- probare față de poziția delegației Partidului Comunist Român la lucrările Consfătuirii de la Moscova. Amintindu-și de cuvintele de încurajare ce i le-ați adresat cu diferite ocazii, colectivul nostru de muncă se angajează cu aceeași hotărîre să transforme în realitate toate sarcinile care și le-a luat în întrecerea socialistă, să obțină noi succese în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și aniversării unui sfert de veac de la eliberarea României de sub jugul fascist".

mului : în ciuda uriașei concentrări de forțe armate și tehnică militară, S.U.A. n-au putut să îngenuncheze poporul vietnamez. Lupta sa eroică și victoriile sale demonstrează încă o dată că în zilele noastre politica forței este sortită eșecului, că nici o forță din lume nu poate Infringe un popor hotărît să-și apere cu abnegație și curaj libertatea și independența națională, dreptul sacru de a-si decide singur propria soartă. Un a- semenea popor se bucură de sprijinul și solidaritatea forțelor progresiste, a opiniei publice de pretutindeni, ceea ce contribuie la victoria cauzei sale drepte.O vigoare crescîndă are lupta popoarelor din Asia, Africa, America Latină împotriva politicii colonialiste și neocolonialiste, pentru apărarea dreptului lor la independență și folosirea bogățiilor lor în deplină suveranitate. Se afirmă tot mai mult mișcările maselor populare și curentele de opinie din multe țări occidentale împotriva politicii hegemo- niste a imperialismului american — așa cum arată, între altele, tendințele centrifuge din N.A.T.O. Toate acestea reflectă un proces de continuă îngustare a cîmpului de acțiune și dominație al imperialismului, arată că el nu mai este atît de puternic, că nu-și mai poate impune voința după bunul său plac. Așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate acestea duc „la convingerea că războiul nu esto iminent, că există posibilitatea certă de a împiedica imperialismul să a- runce omenirea într-o nouă conflagrație mondială". Aceasta este o concluzie profund mobilizatoare, întru- cît deschide largi perspective desfășurării cu succes a luptei antiimperialiste, cheamă la unire și acțiune hotărîtă împotriva imperialismului, reclamă eforturi continue pentru stingerea focarelor de încordare și conflict, pentru înfăptuirea destinderii, așezarea relațiilor internaționale pe baze noi, sănătoase, rezolvarea prin tratative a problemelor internaționale litigioase. înfăptuirea u- nor măsuri de reală securitate în Europa și în lume.Doresc, în încheiere, să subliniez că militarii forțelor armate ale României acordă cea mai înaltă prețuire activității delegației P.C.R., condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la consfătuire, politicii consecvente, patriotice și internaționaliste a partidului nostru și, sub conducerea lui înțeleaptă, sînt hotă- rîți să-și îndeplinească cu abnegație înalta misiune ce le revine.

laborării cu toate țările socialiste, pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și cimentarea solidarității dintre toate forțele frontului antiimperialist. Oamenii muncii români și maghiari din județul nostru sînt hotăriți ca prin munca neobosită desfășurată în întreprinderi, pe ogoare, în instituții social-culturale să-și aducă în viitor contribuția tot mai deplină la traducerea în viață a mărețelor obiective jalonate de documentele Congresului al X-lea al partidului".în telegrama Biroului Comitetului județean de partid Argeș se spune : „Convingătoare prin forța adevărurilor pe care le exprimă, profundă prin analiza temeinică, multilaterală, marxist-leninistă a fenomenelor, proceselor și tendințelor vieții internaționale, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu reflectă cu impresionantă tărie atributele fundamentale ale politicii partidului nostru, grija și responsabilitatea sa față de unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, față de destinele socialismului, progresului și păcii în lume. în spiritul creator, veșnic viu, al învățăturii marxist- leniniste care călăuzește întreaga activitate a Partidului Comunist Român, cuvîntarea exprimă cu fidelitate o politică consecvent realistă bazată nu pe dorințe subiective, ci pe analiza concret istorică a fenomenelor sociale, o politică pe deplin corespunzătoare intereselor și aspirațiilor poporului nostru, cauzei generale a mișcării comuniste și muncitorești internaționale".în telegrama Comitetului județean al P.C.R. Suceava se spune : „Ana- lizînd cu un înalt spirit de principialitate și responsabilitate, profund patriotic și internationalist, problemele vitale ale contemporaneității, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. a exprimat gîndurile și sentimentele tuturor comuniștilor, ale întregului popor român în pro_ blemele mișcării, comuniste și muncitorești internaționale și de aceea susținem cu toată fermitatea poziția delegației noastre la această consfătuire. Cu inima și gîndul alături de partid, ne manifestăm profunda noastră recunoștință fată de Comitetul Central, fată de dv„ iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă asigurăm că vom face totul pentru traducerea în viată a politicii interne și externe a partidului și statului nostru".„Oamenii muncii din fabricile, de pe șantierele și de pe ogoarele județului Covasna, români și maghiari deopotrivă, îmbrățișează cu căldură ideile expuse de dv.. care exprimă atît de just idealurile de pace și prosperitate ale celor ce muncesc din întreaga lume, se arată în telegrama Comitetului județean de partid Covasna. Poziția consecvent revoluționară, marxist-leninistă a partidului nostru în problemele unității mișcării • comuniste și muncitorești internaționale, poziție care pornește de la faptul că în activitatea partidelor comuniste și muncitorești trebuie să primeze ceea ce le u- nește, aspirațiile comune, încrederea în victoria forțelor păcii și ale progresului, exprimă plenar gîndurile și aspirațiile tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră.„Analiza realist științifică, multilaterală, în lumina concepției marxist- leniniste, a profundelor schimbări intervenite pe plan internațional, a obiectivelor și direcțiilor luptei antiimperialiste — făcute în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuire — se arată în telegrama Comitetului județean a! P.C.R. și a Consiliului popular județean Sălaj — subliniază și de această dată grija și responsabilitatea partidului nostru pentru soluționarea problemelor de însemnătate fundamentală ale vieții internaționale contemporane pentru destinele omenirii. Numai unite, partidele comuniste, forțele antiimperialiste vor putea bara calea activității agresive a imperialismului, vor putea apăra pacea".„împărtășim întru totul — se spune în telegrama Comitetului județean Neamț al P.C.R. și a Consiliului popular al județului Neamț — poziția revoluționară, marxist-leninistă a delegației noastre, înflăcărată chemare adresată de partidul nostru, prin glasul secretarului său general, tuturor comuniștilor din lume de a se ri- ' dica deasupra oricăror deosebiri de păreri și animozități, de a pune mai presus de toate ceea ce ne unește — interesele generale ale popoarelor, ale luptei antiimperialiste, cauza socialismului și comunismului. Corespunde pe deplin convingerilor întregului nostru partid părerea expri

mată în cuvîntare, potrivit căreia deosebirile de păreri ce se ivesc între țările socialiste, între partidele comuniste și muncitorești, pot și trebuie să fie soluționate pe calea tratativelor, a discuțiilor tovărășești, cu respectarea strictă a egalității, în spiritul stimei și încrederii reciproce, în telegrama Biroului Comitetului județean de partid Mehedinți se spune : „Dînd din toată inima o înaltă apreciere bogatului conținut de idei al cuvîntării rostite, bazată pe învățătura marxist-leninistă, pe o analiză profundă, științific fundamentată a proceselor și fenomenelor internaționale și a tendințelor dezvoltării societății contemporane, comitetul județean își exprimă deplinul acord cu conținutul acestui document de excepțională valoare politică, cu activitatea prodigioasă a delegației Partidului Comunist Român la Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, cu eforturile depuse de partidul și guvernul nostru pentru refacerea și întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a întregului front antiimperialist în lupta pentru înfăptuirea idealurilor de progres social și pace ale popoarelor".„Promovînd cu fermitate interesele poporului român, ale independenței și suveranității naționale, partidul nostru se situează, în același timp, neclintit, pe poziția internaționalismului socialist, a colaborării între toate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea forțelor mondiale ale socialismului și păcii — se spune în telegrama trimisă de Comitetul județean P.C.R. Dîmbovița.Apelul înțelept adresat din nou de partidul nostru tuturor partidelor comuniste și muncitorești, ca, dincolo de neînțelegeri și disensiuni de moment, să se caute, să se găsească și să se folosească toate posibilitățile de unire în lupta împotriva imperialismului reflectă aspirațiile întregului nostru popor, profundul sentiment de solidaritate și internaționalism socialist.Organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița, exprimîndu-și recunoștința a- dîncă pentru modul strălucit în care delegația partidului nostru își îndeplinește mandatul încredințat de partid, de întregul popor, asigură Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, de întregul devotament, de hotărîrea nestrămutată ca, printr-o muncă neobosită, plină de entuziasm, să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce le revin în măreața operă de edificare a socialismului în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România".în telegrama Comitetului județean Mureș al Partidului Comunist Român se arată : „Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru au primit cu vie satisfacție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova și au dat o înaltă apreciere poziției consecvent revoluționare, marxist-leniniste, a partidului nostru în problemele unității mișcării comuniste și muncitorești, în problemele mari ale luptei antiimperialiste.Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii de pe plaiurile județului Mureș — români, maghiari, germani — nutrim profunda convingere că, sub conducerea partidului, vom obține succese și mai mari pe calea propășirii patriei dragi, aducînd totodată o contribuție sporită la cauza întăririi sistemului socialist mondial, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, la cauza înfăptuirii idealurilor de pace și progres ale omenirii".„Comitetul județean Dolj al P.C.R. — se spune în telegrama trimisă — apreciază analiza profundă și multilaterală, fundamentată științific, ■» în spiritul invincibilelor idei marxist- leniniste, a situației internaționale actuale cuprinsă în cuvîntare. Cuvîntarea este pătrunsă de dorința partidului nostru de a aduce o contribuție activă, creatoare la promovarea unor relații principiale între țările socialiste, la netezirea drumului spre unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la asigurarea unui climat de securitate și cooperare rodnică, de încredere și în- 'țelegere între popoare.Cu nețărmurită încredere în politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sprijinim din toată inima și din toate puterile spiritul constructiv și plin de răspundere față de destinele socialismului și păcii în lume, spirit ce străbate ca un fir roșu întreaga cuvîntare rostită la consfătuire. Fiecare cuvînt al secretarului general al Partidului Comunist Român este o expresie vie, fidelă, a sentimentelor și idealurilor întregului popor".
Pe deasupra divergențelor 

temporare — interesele 
generale ale cauzei 

comunismului
(Urmare din pag. I)Iată de ce noi, comuniștii, am susținut și susținem cu hotărîre poziția consecventă a partidului nostru, care cere lichidarea acestor practici profund dăunătoare Cu atît mai mare ne este mîhnirea de a constata că luările de cuvînt ale reprezentanților unor partide conțin atacuri împotriva unui partid comunist — anume a Partidului Comunist Chinez. împărtășim pe deplin părerea că un asemenea curs nu servește netezirii căilor spre restabilirea unității.

Partidul nostru, întregul nostru popor, sprijină chemarea însuflețită a- dresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor partidelor comuniste de a se ridica deasupra oricăror divergențe și animozități, a pune mai presus de ceea ce îi desparte interesele generale ale clasei muncitoare, ale popoarelor, ale luptei antiimperialiste, ale cauzei socialismului și comunismului. în acest spirit acționează partidul nostru și de aceea poziția sa se bucură de sprijinul și aprobarea tuturor comuniștilor, a întregului nostru popor. ,
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ

Ă PARTIDELOR COMUNIȘTI Șl MUNCITOREȘTI
k

Din cuvîntările rostite în cadrul lucrărilor

Cuvântarea tovarășului Cuvântarea tovarășului Wladyslaw Gomulka,
Enrico Cil, prim-secrelar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

membru al Comitetului Executiv și al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidului Comunist din EcuadorApreciind că lucrările consfătuiri! se desfășoară într-un moment de răspundere a evoluției vieții internaționale, cînd imperialismul trece printr-o agravare continuă a crizei sale generale, vorbitorul a citat cele spuse de secretarul general al partidului, Pedro Saad, în raportul cu privire la activitatea Comitetului Central, cu prilejul celui de-al VIII- lea congres al partidului : „Partidul nostru a fost întotdeauna adeptul consecvent al unității mișcării comuniste mondiale pe baza marxism-leninismului și a principiilor internaționalismului proletar... Sîntem de părere că tot ce subminează această unitate favorizează pe dușmanul popoarelor — imperialismul — și subminează activitatea maselor îndreptată spre victoria socialismului și comunismului în lumea întreagă". Prin adoptarea rezoluției politice, Congresul al VIII-lea al P.C. din Ecuador a continuat în mod consecvent această linie, subliniind îndatorirea „de a contribui pe măsura forțelor și posibilităților noastre la realizarea unității mișcării comuniste internaționale, a continua să ne situăm pe poziția noastră internaționalistă, a participa la consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, cai e va avea loc la Moscova".Și iată că sîntem aici. Forțele noastre sînt modeste, dar hotărîrea noastră este fermă. Sîntem încredințați că aplicarea în practică a principiului- internaționalismului proletar întărește forțele noastre.După ce a declarat că la ultima plenară a C.C. al P.C. din Ecuador, care a avut loc în luna mai a.c., s-a încredințat delegaților la consfătuire mandatul de a aproba documentul principal, vorbitorul a spus : sîntem de părere -că pentru determinarea sarcinilor comune ale partidelor co1 muniste și muncitorești și ale celorlalte forțe antiimperialiste trebuie neapărat să pornim de la aprecierea justă, marxist-leninistă, a situației actuale.

Trebuie să arătăm ce forțe reacționare tind să mențină condițiile de înapoiere, de adîncire a mizeriei și suferințelor popoarelor, cine luptă prin toate mijloacele pentru aceasta, recurgînd la cele mai crude metode. Totodată trebuie ’să arătăm ce forțe luptă pentru progresul social al omenirii, cine poate și este hotărît să înfrîngă forțele reacțiunii și să deschidă drum păcii, independenței naționale, socialismului — munismului — drumul spre rea omenirii.Situația istorică actuală — clarat în continuare E. Gil — necesită unitatea mișcării comuniste internaționale, unitatea de acțiune cu celelalte forțe antiimperialiste. A- ceastă unitate are o importanță esențială pentru dezvoltarea luptei revoluționare, democratice, progresiste.Unitatea oferă roade inestimabile. O dovadă în acest sens este lupta eroicului popor vietnamez, care, cu ajutorul țărilor socialiste, al partidelor frățești, precum și al altor forțe antiimperialiste, înfruntă eu dîrzenie întreaga povară a agresiunii din partea celui mai puternic stat imperialist, S.U.A., care se bucură în a- celași timp do sprijinul imperialiste.Comuniștii din Ecuador riența luptei împotriva împotriva juntei militare putere, impusă țării prin cîrdășia cu reacțiunea ecuadoriană, complicea acestei dictaturi. Solidaritatea manifestată față de noi de partidele frățești, atît din țările socialiste cît și din cele capitaliste, de forțele antiimperialiste și antidictatoriale, reprezintă un ajutor uriaș. Ea ne-a ajutat să eliberăm din închisoare și să salvăm de torturi pe conducătorii noștri iubiți și alte victime ale dictaturii.Solidaritatea internațională ne-a ajutat să desfășurăm cu succes Congresul al VIII-lea al partidului nostru, care a exercitat o mare influ

și co- ferici-a de-

altor țăriau expe- dictaturii, aflate la

ență asupra unificării forțelor progresiste și asupra dezvoltării procesului revoluționar în rîndurile maselor populare din Ecuador.Asemenea manifestări de solidaritate, în spiritul internaționalismului proletar, sînt foarte importante pentru un partid și un popor care sînt nevoite să lupte zilnic împotriva imperialismului american. In legătură cu aceasta, unitatea și solidaritatea tuturor comuniștilor, acțiunile lor comune în alianță cu toate forțele antiimperialiste, care în întreaga lume desfășoară lupta împotriva puterii monopolurilor, stimulează într-o măsură și mai mare trezirea conștiinței, acțiunile practice și lupta maselor.Referindu-se la situația maselor muncitoare din Ecuador, vorbitorul a spus că aceasta se caracterizează prin ascuțirea crizei economice, prin scumpirea vertiginoasă a costului obiectelor de primă necesitate, prin amestecul tot mai direct al imperialismului american. împotriva a- cestora, masele populare duc o luptă curajoasă : crește numărul grevelor muncitorești, se înmulțesc cazurile de ocupare a pămînturilor de către țărani, a grevelor la scara unor regiuni întregi, se intensifică revendicările studențimii, femeilor, tineretului și intelectualității progresiste.Experiența noastră și concluziile dictate de cerințele istorice ale epocii actuale ne determină să considerăm că sarcina de cea mai mare importanță este asigurarea unității mișcării comuniste internaționale, realizarea de acțiuni comune cu celelalte forțe antiimperialiste.Arătînd că delegația P.C. din Ecuador aprobă în întregime proiectul documentului ■ principal și celelalte proiecte de documente prezentate de Comisia pregătitoare a consfătuirii. E. Gil a exprimat în încheiere hotă- rîrea rieni tații nale, cu celelalte forțe antiimperialiste.
fermă a comuniștilor ecuado- de a contribui la cauza uni- mișcării comuniste internațio- la realizarea de acțiuni comune

Cuvântarea tovarășului
Campos Maciel,

membrtt al Comisiei Politice și al Secretariatului Comitetului 
al Partidului Comunist din ParaguayCentralDupă ce . a apreciat faptul că atît comisia pregătitoare cit și grupurile de lucru și-au desfășurat activitatea într-o atmosferă frățească, de schimb sincer de păreri, de egalitate deplină și respect reciproc, avînd privirea și busola îndreptată spre sarcinile actuale ale luptei antiimperialiste. spre unitatea lor comuniste lorlalte forțe rășul Campos zultatul acestei constituie proiectele de supuse dezbaterii consfătuirii internaționale la care sînt reprezentate 75 de partide comuniste și muncitorești.In continuare, Campos Maciel a atacat P. C. Chinez, afirmînd că conducătorii acestui partid nu se alătură eforturilor de a întări coeziunea partidelor comuniste și muncitorești și a celorlalte forțe antiimperialiste în lupta pentru interesele și obiectivele lor comune. Acest fapt — a spus reprezentantul P.C. din Paraguay — provoacă îngrijorare profundă în rîndurile partidului nostru și sîntem siguri că îngrijorează pe toți comuniștii din lume, deoarece dacă acest fapt n-ar exista, mișcarea noastră și ansamblul forțelor antiimperialiste ar întîmpina mai puține dificultăți decît cele actuale, s-ar dezvolta mai larg și mai rapid și ar da noi și puternice lovituri imperialismului.Reprezentantul P.C. din Paraguay a spus că partidul său aprobă fără rezervă proiectul documentului final, apelul pentru independență, libertate și pace în Vietnam, apelul pentru apărarea păcii și mesajul Conferinței partidelor comuniste și muncitorești privind centenarul nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.în continuare, vorbitorul s-a referit la caracterul, conținutul și tendințele principale ale epocii noastre, epoca de trecere de la capitalism la socialism. El a arătat că sistemul socialist mondial este forța hotărî- toare în lupta antiimperialistă, că datorită creșterii puterii economice, politice și militare și politicii externe de pace a Uniunii Sovietice și a celorlalte state socialiste, acțiunilor proletariatului internațional și ale tuturor luptătorilor împotriva imperialismului, precum și amploarei mișcării pentru pace, s-a reușit împiedicarea izbucnirii unui nou război mondial. Imperialismul este neputincios să recupereze inițiativa Istorică pe care a schimbe direcția contemporane, nu tărî după bunul ținui popoarelor rată experiența din Vietnam, în care

de. acțiune a partide- și muncitorești, a ce- antiimperialiste, tova- Maciel a arătat că re- munci rodnice îl documente

pierdut-o și să dezvoltării lumii mai poate ho- său plac des- — așa cum a-

se manifestă într-un mod concludent contradicția dintre planurile agresive ale imperialismului și capacitatea sa de a le realiza. Etapa actuală se caracterizează prin creșterea posibilităților de a da noi lovituri imperialismului și pentru înaintări ale forțelor revoluționare și progresiste. După părerea reprezentantului P.C. din Paraguay, documentul fundamental pune accentul pe cerințele situației actuale : fidelitatea față de marxismleninism, necesitatea de a lupta împotriva devierilor teoretice și politice, pentru unitatea de acțiune a partidelor comuniste, coeziunea partidelor comuniste, ca factorul cel mai important al unității tuturor forțelor anti- imperialiste, pe necesitatea întăririi alianței și acțiunii unite a sistemului socialist mondial, clasei muncitoare internaționale și mișcării de eliberare națională.în ce privește „Apelul pentru independență, libertate și pace în Vietnam", el a apreciat că este vorba de un important document care va ajuta la mobilizarea unită a popoarelor din întreaga lume într-un puternic torent universal de solidaritate activă cu Vietnamul-.eroic, de luptă împotriva războiului criminal al imperialismului yankeu și pentru pace in Vietnam, pe baza respectării și garantării drepturilor inalienabile ale poporului vietnamez de a hotărî în mod liber asupra destinului său.Referindu-se la „Apelul în apărarea păcii", C. Maciel a spus câ în acest document se arată, pe bună dreptate, că politica consecventă de pace a Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste, intensificarea luptei muncitorilor în țările capitaliste. dezvoltarea mișcării de eliberare națională și acțiunilor unor largi cercuri democratice ale opiniei publice mondiale și mișcării pentru pace fac ca o conflagrație mondială să nu fie în mod fatal inevitabilă și deschid posibilitatea efectivă de a transforma în realitate aspirațiile popoarelor pentru pace.Vorbind apoi despre mesajul în legătură cu centenarul lui Lenin, el a spus : marxist-leniniștii din toate țările lumii nu au nici o îndoială cu privire la vitalitatea ideilor geniale ale lui Lenin și la faptul că nu este posibil să se acționeze cu precizie decît pe baza inspirării revoluționare din principiile' marxism-leninismului.în încheiere, reprezentantul P. C. din Paraguay a susținut că documentele consfătuirii reflectă situația mondială și corespund în întregime intereselor și necesităților fundamentale ale luptei clasei muncitoare și poporului Paraguayan pentru distrugerea regimului dictatorial, antinațional în fruntea căruia se află în pre-

zent Stroessner, pentru desfășurarea insurecției armate generale a poporului, a cărei pregătire se desfășoară în procesul de acumulare treptată de forțe. Aceste documente, a spus vorbitorul, vor constitui o busolă valoroasă în mîinile comuniștilor și în mîinile tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste din Paraguay, per- mițîndu-le să îmbine sarcinile lor naționale cu lupta comună împotriva imperialismului, alături de partidele comuniste și de toate forțele antiimperialiste, democratice, progresiste, iubitoare de pace.

După ce și-a exprimat deplinul a- cord cu proiectele de documente elaborate în comun de comisia pregătitoare și supuse examinării consfătuirii, W. Gomulka a făcut o analiză a evoluției raportului de forțe pe plan mondial. Perioada istorică în care acționăm — a subliniat el — este o epocă de profunde transformări revoluționare. Analizînd perioadele revoluționare din istoria omenirii, Karl Marx a constatat că ele se caracterizează prin accelerarea dezvoltării forțelor de producție și transformarea calitativă a mijloacelor de producție, prin agravarea contradicțiilor dintre forțele de producție și relațiile de producție dominante, ca și prin existența unei mișcări revoluționare care luptă pentru rezolvarea acestor contradicții. Toți acești factori caracteristici lumii contemporane își exercită o influență din ce în ce mai mare a- supra desfășurării evenimentelor. Revoluția tehnico-științifică transformă calitativ tehnica și procedeele de producție. Relațiile sociale capitaliste intră într-o contradicție din ce în ce mai profundă cu dezvoltarea forțelor de producție, deoarece dominația capitalului monopolist face imposibilă folosirea cuceririlor geniului uman în interesul maselor populare și al unor popoare întregi care continuă să sufere de mizerie și foame. Mișcarea comunistă internațională și sistemul socialist mondial constituie o puternică forță care luptă pentru eliminarea acestor contradicții. pentru a transforma în rea1 (itate marile posibilități revoluționare ale timpului nostru.Referindu-se la evoluția vieții internaționale în ultimul timp, vorbitorul a arătat că această perioadă se caracterizează înainte de toate prin creșterea dinamică a forțelor socialismului ; totodată, s-au manifestat fenomene care slăbesc socialismul, tendințe centrifuge și scizioniste. A- ceste fenomene negative nu au fost, însă. în stare să schimbe direcția fundamentală a evoluției raportului de forțe. Sistemul mondial socialist și forțele care luptă împotriva imperialismului, pentru socialism, pentru libertatea popoarelor și pace au determinat și determină conținutul real, direcția fundamentală și trăsăturile majore ale evoluției istorice.Creșterea potențialului statelor sistemului socialist, dinamismul dezvoltării țărilor angajate pe calea noii o- rînduiri sociale și-au găsit expresie în realizările acestora din ultimii ani. •S-au deschis perspective reale pentru o dezvoltare economică accelerată, în anii următori, a statelor sistemului socialist, în primul tind în ramurile de producție cele mai moderne, decisive pentru progres.Totul dovedește că deceniul următor va fi o perioadă în cursul căreia țările socialiste vor păși într-o etapă calitativ nouă a dezvoltării producției moderne. Adîncirea sistematică a colaborării între țările noastre, pe baza diviziunii muncii, a specializării și cooperării — în virtutea hotărîrilor importante ale sesiunii din aprilie a.c. a C.A.E.R. — trebuie să constituie pîrghia acestui proces, ducînd la o contopire deplină a socialismului cu revoluția tehnico-științifică

contemporană. Aceasta constituie de fapt una din sarcinile cele mai importante care se ridică astăzi în fațs statelor comunității socialiste.Paralel cu creșterea forțelor sistemului socialist se desfășoară, de cealaltă parte, în lumea capitalistă, procese de descompunere care adîncesc criza vechii orînduiri sociale. Peste două miliarde de oameni continuă șă trăiască încă în sfera de dominație a relațiilor de producție capitaliste. Această parte a lumii este sfîșiată de contradicții economice, sociale și politice din ce în ce mai profunde. Decalajul din ce în ce mai mare între bogatele metropole și noile state eliberate de sub jugul colonial lipsește sistemul capitalist de orice stabilitate socială. Puterile imperialiste practică o politică de neocolonialism și exploatare a țărilor mai puțin dezvoltate, antrenînd mereu lumea în noi conflicte.In măsura în care capitalismul se dovedește incapabil să soluționeze problemele sociale, economice și demografice ale țărilor în curs de dezvoltare, iar independența de stat a acestor țări intră în conflict cu exploatarea neocolonialistă, tendințele de emancipare cresc, găsindu-și expresia în politica antiimperialistă a numeroase state nou create. Sistemul mondial socialist devine singurul sprijin firesc pentru țările care s-au eliberat de sub jugul colonial.In urma schimbărilor profunde intervenite în raportul de forțe pe plan internațional, imperialismul a pierdut pentru totdeauna posibilitatea de a hotărî singur soarta popoarelor și de a le impune acestora și-a sale sivă centuarea încordării în lume. S.U.A. nu au reușit nici cu ajutorul agresiunii armate, nici cu ajutorul blocadei economice să înfrîngă Cuba eroică, primul bastion al socialismului de pe continentul american. Intervenția barbară a S.U.A. în Vietnam a ridicat împotriva agresorilor imperialiști opinia publică mondială, în prezent, pînă și cercurile conducătoare din S.U.A. își dau seama că nu sînt în stare să obțină în acest război o soluție militară favorabilă. Prin eroismul lor incomparabil, cele 30 de milioane de vietnamezi au dovedit că în timpurile noastre cauza libertății popoarelor este de neînfrînt.Paralel cu agravarea contradicțiilor dintre metropolele imperialiste și restul lumii, precum și din interiorul statelor imperialiste, vedem desfășurîndu-se procese profunde, noi prin conținutul șl formele lor, legate de criza structurală a capitalismului. Stabilizarea relativă a statelor capitaliste dezvoltate a fost zdruncinată, contradicțiile s-au aprofundat, iar luptele de clasă au căpătat mai multă forță și dinamism.Ansamblul proceselor sociale și e- venimentelor de pe arena internațională confirmă justețea aprecierii cuprinse în proiectul documentului principial al conferinței noastre, și anume că „imperialismul este incapabil să recîștige inițiativa isto

îm-ta rg vor-

dominația sa. Imperialismul nu atins nici unul din scopurile strategice, deși politica agre- a Statelor Unite a dus la ac-

rică pe care a pierdut-o, să întoarcă îndărăt evoluția lumii contemporane. Direcția generală a dezvoltării omenirii este determinată de sistemul socialist mondial, de clasa muncitoare internațională, de forțele revoluționare".Actualul raport de forțe sociale între socialism și imperialism oferă condiții favorabile pentru înfăptuirea sarcinilor fundamentale ale mișcării comuniste internaționale, pentru menținerea și consolidarea păcii mondiale, pentru noi victorii ale mișcărilor de eliberare națională, pentru limitarea continuă a sferei de acțiune a imperialismului și neocolonialismului, pentru lărgirea influenței socialismului. Transformarea acestor posibilități în realitate depinde înainte de toate de politica partidelor comuniste șl a statelor socialiste, de unitatea de acțiune a mișcării comuniste și muncitorești în lupta potriva imperialismului.Ocupîndu-se în continuare pe de problema războiului și păcii,bitorul a subliniat, printre altele, că teza cu privire al inevitabilitatea u- nui nou război mondial este greșită din punct de vedere teoretic și sterilă din punct de vedere politic, în condițiile epocii contemporane, a accepta perspectiva unui război mondial ar constitui în realitate o expresie a neîncrederii în forțele sistemului socialist, în forțele clasei muncitoare internaționale și mișcării de eliberare națională, ar însemna ■ o subapreciere a forțelor noastre și o supraapreciere a posibilităților impe- rialisjnului. Alternativa la politica de acceptare pa'iivă a perspectivei unui război mondial este lupta coexistență pașnică.Așa cum războiul nu este litate inevitabilă, nici pacea un dar al cerului, a spus tinuare vorbitorul. Atîta timp cît există imperialismul, pericolul unu! război nu poate fi evitat decît prin rezistența și opoziția hotărîtă a popoarelor față de politica agresivă a imperialismului, prin politica comună și consecventă a forțelor socialiste. Doar neînțelegerea problemelor actuale și a esenței politicii de coexistență pașnică pot duce la concluzia că această politică înseamnă apărarea statu quo-ului social actual din lume și renunțarea la lupta pentru victoria socialismului și eliberarea națională.Politica coexistenței pașnice implică, înainte de toate, renunțarea la război ca metodă de soluționare a conflictelor între state. Realizarea principiilor coexistenței pașnice ar Însemna diminuarea încordării internaționale, crearea unui sistem de securitate colectivă, respectul față de suveranitatea statelor și popoarelor, încetarea cursei înarmărilor și elaborarea unor norme de soluționare pașnică a conflictelor între „state.Sarcini deosebit de importante stau în fața mișcării comuniste din Europa — continent locuit de peste 600 milioane de oameni. Sistemul socialist — a spus in continuare tovarășul Gomulka — posedă, în prezent, pe acest continent poziția cea mai puternică, iar partidele comuniste și muncitorești joacă un rol activ în

pentruo fata- nu este în con

f

Cuvântarea tovarășului Waldeck Rochet,

să exa- de con- noastre

După ce a salutat Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, vorbitorul a spus că în ultimul timp s-au produs în lume schimbări importante, in fața partidelor comuniste — avangarda luptei popoarelor pentru pace, independență. națională și socialism — s-au ridica* probleme noi. Era necesar să 'se procedeze la o analiză în colectiv a acestor schimbări și a acestor probleme, pentru a stabili împreună o- biectivele primordiale ale luptei popoarelor împotriva imperialismului. Era, de asemenea, necesar minăm împreună mijloacele solidare a unității mișcării în lupta antiimperialistă.Asupra consfătuirii noastre apasă deci răspunderi mari.Sîntem convinși, a arătat el în continuare, că spiritul de cooperare pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, metodele de lucru colective, ne vor permite să asigurăm succesul consfătuirii și să continuăm, dincolo de consfătuire, opera de consolidare a unității mișcării comuniste mondiale.Relevînd că delegația P.C. Francez aprobă proiectele documentelor întocmite de comisia pregătitoare, împreună cu îmbunătățirile pe care a- ceasta le-a adus la ultima sa ședință, vorbitorul s-a oprit asupra cîtorva aspecte ale proiectului de declarație, cu care s-a declarat de acord, men- ționînd că este just ca platforma luptei comune împotriva imperialismului, propusă pentru adoptare, să se bazeze pe o analizare a imperialismului în etapa actuală, a politicii și a strategiei sale, a forțelor care i se opun și care constituie mișcarea revoluționară mondială a epocii noastre.Imperialismul ca sistem mondial a slăbit în mod incontestabil în cursul

secretar general al Partidului Comunist Francez

în raport cu siste- raport cu forțeleultimilor zece ani mul socialist, în păcii, independenței și progresului.Această slăbire relativă este simțitoare în domeniul economic și militar.Continuarea destrămării sistemului colonial, intervenția crescîndă a popoarelor în lupta pentru o independență politică și economică reală au dat o serioasă lovitură uneia dintre bazele esențiale ale imperialismului.Slăbirea imperialismului se exprimă, de asemenea, prin accentuarea contradicțiilor interimperialiste. A- ceste contradicții nu trebuie subestimate. Ele pot și trebuie să fie folosite într-adevăr de țările socialiste, de partidele comuniste în lupta lor pentru independență națională. împotriva tentativelor imperialiste de expansiune și dominație ale S.U.A. pentru destinderea internațională și cooperare între țări cu sisteme economice și sociale diferite.Iată pentru ce noi am apreciat în mod pozitiv retragerea Franței din N.A.T.O. și am sprijinit măsurile întreprinse de guvernul tării noastre spre o colaborare în diferite nii cu țările socialiste.Lupta dusă de partidul pentru aceste obiective, chiar clipele cele mai grele ale „războiului rece", a jucat un rol în adoptarea acestor prime măsuri, asigurîndu-le sprijinul maselor populare.Dar ar fi greșit, a continuat el, să se considere că rivalitățile interimperialiste au ajuns de pe acum la asemenea proporții îneît imperialismul nu ar mai constitui un sistem mondial cu caracter agresiv, că el nu ar mai fi în măsură să opună mișcării revoluționare mondiale o strategie comună, că nu ar mai reprezenta o primejdie serioasă pentru pace, independenta popoarelor și socialism. Indiferent de accentuarea

dome-nostru și în

viața politică a mai multor țări capitaliste. Popoarele din Europa occidentală sînt tot mai conștiente de faptul că ieșirea din cercul vicios al contradicțiilor datorate războiului rece este de neconceput fără o nouă politică. Europa are nevoie dd un pe

contradicțiilor interimperialiste. contradicția fundamentală a epocii noastre este și rămîne contradicția dintre sistemul imperialist și sistemul socialist.Este adevărat că imperialismul și în special imperialismul american este obligat să tină seama de riscul pe care l-ar comporta pentru el o agresiune împotriva țărilor socialiste. mai ales a Uniunii Sovietice, forța hotărîtoare a sistemului socialist mondial. De aici. însă, nu se poate trage concluzia că el a renunțat la această perspectivă. Cursa furioasă a înarmărilor cu povara intolerabilă pe care o aruncă asupra populației muncitoare, precum și refuzul încăpățînat de a accepta orice măsură de natură să favorizeze instaurarea unui sistem eficient de securitate colectivă constituie o dovadă în acest sens. Pentru a crea condiții mai favorabile obiectivelor sale, pentru a încerca să zitiile pierdute, el flicte locale, care lumii.Imperialismul îsiturile — si nu fără rezultate — pentru a menține sub dependenta neocolonialismului politic si economic țările de curînd eliberate din jugul colonial. El organizează lovituri de stat reacționare în țările care luptă pentru o dezvoltare independentă. Folosindu-se de seli, de tora în rialiste. ficientă cial. arialismul a reușit în ultima perioadă să provoace unele eșecuri temporare forțelor antiimperialiste din diferitele continente. Considerăm că nu putem închide ochii în fata a-

recucerească no- dezlăntuie amenință con- paceaînmulteste efor-

gre- slăbirea unor verigi sau al- cadrul mișcării antiimpe- exploatînd coeziunea insu- a acestei mișcări și. în spe- partidelor comuniste, impe

fapte șide aici nu putem concluziile să nunece-cum subliniază si însedeclarație, imperialis- înfrîngere de Impor- în fata eroicului po-
ceștor tragem sare.Dupăproiectul de mul suferă o tantă istorică por vietnamez, căruia partidul nostru tine să-i reafirme aici totala sa solidaritate si sprijinul său activ. Datorită politicii juste a Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a Frontului National de Eliberare din Vietnamul de sud. datorită curajului exemplar al poporului vietnamez. datorită ajutorului masiv al Uniunii Sovietice si al altor țări socialiste, datorită solidarității mișcării muncitorești revoluționare forțelor progresiste din lumea treagă. poporul vietnamez tine șah în mod victorios agresiunea perialismului celui mai imperialismul american.Este neîndoielnic că imperialismul american va fi constrîns să renunțe la agresiunea sa. să permită poporului vietnamez să dispună liber de soarta sa. Poporul vietnamez va cuceri victoria '.Succesul luptei poporului vietnamez constituie dovada că raportul de forte pe scară mondială este si va rămîne în favoarea socialismului. a independentei naționale si a păcii, cu condiția ca forțele antiimperialiste și. în primul rînd. partidele comuniste să dea dovadă de vigilentă și hotărîre. cu condiția ca ele să fie unite în acțiune pentru a a-

Și în- în im- puternic.

a face paraliza- cestuia.Pe cit fi să se
fată imperialismului si manevrele agresive ale arde necorect si dăunător prezinte imperialismul ac-

politică. Europa are nevoie dd program care să se sprijine coexistența pașnică și colaborarea pașnică între toate statele și popoarele sale. Un astfel de program îl preconizează partidele comuniste și muncitorești, marxist-leniniste, care se află la putere în statele socialiste sau conduc lupta maselor muncitoare din țările capitaliste. Mișcarea noastră dispune de suficientă forță și influență pentru a da greutate și autoritate unui asemenea program politic și a strînge în jurul ei largi forțe sociale. Crearea unui sistem de securitate colectivă în Europa trebuie să ocupe un loc major în acest program.Referindu-se apoi ta activitatea cercurilor militariste revanșarde din R. F. a Germaniei, vorbitorul a spus: Deși a trecut un sfert de secol de la încheierea celui de-al doilea război mondial, guvernul R.F.G. refuză să recunoască frontierele stabilite prin acordurile de la Potsdam. Deși au trecut aproximativ 20 de ani de la nașterea celor două state germane, guvernul R.F.G. refuză să recunoască R.D.G. și avansează pretenții de reprezentare a întregii Germanii. Forțele care determină politica R.F.G. încearcă să șteargă rezultatele celui de-al doilea război mondial, în pofida realității și a cerințelor do securitate în Europa. Această politică a intrat în impas. Cercurile guver- . nante din Germania occidentală s-auj aflat în fața alegerii : fie să conți-, nue acest curs anacronic și ireal, fjd să caute o nouă cale.Urmărim cu atenție acele tendințe politice, mai ales în rîndurile P.S.D., care reprezintă un pas înainte în comparație cu poziția adoptată pînă acum de guvernul R.F.G. Am declarat recent că R. P. Polonă este gata în orice moment să încheie cu R.F.G. un acord recuhbscînd frontierele occidentale existente ale Poloniei ca definitive și intangibile. Este necesar, a arătat vorbitorul, ca R.F.G. să recunoască caracterul intangibil și definitiv al statu quo-ului teritorial în Europa, adică frontierele existente, șl îndeosebi frontiera Oder-Neisse, să recunoască existența R.D.G. ca stat german suveran și egal în drepturi, să semneze tratatul de neproliferare a armelor nucleare și să renunțe la orice încercare de a poseda asemenea arme. Aceasta ar contribui la dezvoltarea relațiilor normale între state și la asigurarea securității și păcii în Europa, așa cum se subliniază în Apelul lansat la Budapesta, în martie, de țările membre ale Tratatului de la Varșovia.In continuare, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. s-a ocupat de uneia probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Partidele comuniste și muncitorești, forța principală a mișcării antiimperialiste — a spus el — își desfășoară în prezent activitatea în a- proape toate țările lumii. Unele dintre aceste partide se află la putere și conduc opera de făurire a unui sistem social nou. Altele desfășoară lupta pentru răsturnarea capitalismului în țările lor. Unele partide comuniste acționează în țări cu un înalt nivel de dezvoltare, care au intrat în era automatizării și a tehnicii electronice ; alte partide trebuie să găsească soluții problemelor sociale dificile caracteristice țărilor slab dezvoltate sau în care predomină metode arhaice de producție și unde venitul național se află la un nivel foarte scăzut Unele partide comuniste din lumea capitalistă folosesc posibilitățile pe care le oferă activitatea legală, altele — și ele sînt destul de multe — sînt constrînse să ducă lupta în ilegalitate, în condițiile terorii polițienești. Pe baza experiențelor politice dobîndite de diferitele partide care acționează în condiții diverse în sînul mișcării comuniste, apare o diferențiere a punctelor de vedere și a pozițiilor politice în numeroase probleme e- sențiale ale luptei revoluționare, a metodelor de construire a socialismului și a direcțiilor de acțiune pe arena internațională. Această diferențiere a pozițiilor este, ca să spunem așa, un produs secundar al dezvoltării mișcării noastre, al extinderii influențelor sale și al creșterii forței sale.Aspirațiile progresiste revoluționare și de emancipare capătă astăzi forme mai diversificate decît ori- cînd în trecut. Accelerarea fără precedent a proceselor economice și sociale ale dezvoltării, accelerare a cărei martoră este lumea contemporană, acționează din acest punct de vedere în două moduri : în viitor, în perspectiva dezvoltării socialiste a lumii, această accelerare va duce în mod inevitabil la universalism, a- dică la apropierea problemelor care se ridică în fața partidelor comuniste în fiecare țară ; astăzi, însă, această dezvoltare adîncește și va continua să adîncească în viitorul apropiat diversitatea condițiilor de activitate a partidelor noastre. Este imposibil să prevedem dinainte numeroasele forme concrete de luptă, deoarece ele pot depăși cu mult cadrul Imaginației noastre, viața fiind mult mai bogată decît toate concepțiile teoretice. Deosebirile dintre punctele de vedere ale partidelor comuniste în diverse probleme decurgînd din specificul condițiilor naționale,
(Continuare în pag. a Vil-a) (Continuare în pag. a Vil-a)
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A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Din cuvmtările rostite în cadrul lucrărilor

Cuvintarea tovarășului

E Papaioannu,
secretar general al Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.)Subliniind importanța convocării Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, ce se desfășoară în ajunul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Lenin, vorbitorul a scos în evidență că această întîlnire corespunde cerinței imperioase a epocii noastre, necesității coeziunii și unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, necesității unității și activizării tuturor forțelor antiimperialiste care luptă pe cele cinci continente pentru pace, libertate națională, democrație și socialism.în această perioadă istorică ho- tăritoare prin care trece omenirea 

— a subliniat vorbitorul — perioadă a unor profunde transformări revoluționare pe toate continentele și în toate domeniile vieții, partidelor marxist-leniniste, care reprezintă avangarda tuturor forțelor progresiste, le revin sarcini importante și o mare răspundere. Fără îndoială că partidele comuniste și muncitorești reprezintă cea mai importantă forță politică din cite au existat vreodată în lume, ele urmează să înfăptuiască transformări sociale hotărîtoare. Nimeni dintre noi nu se îndoiește că colaborarea partidelor comuniste reprezintă unul din cei mai importanți factori ai coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste din lume. De aceea, unitatea comunistă, colaborarea și înțelegerea dintre forțele de avangardă ale o- menirii reprezintă astăzi principala noastră sarcină. Idealurile comune pe care noi le reprezentăm, sarcinile .nune și concepțiile noastre științifice comune — toate acestea fac să fie cu putință și necesare a- precierea comună a situației, asigurarea colaborării și solidarității frățești a partidelor noastre.Țările noastre se află în cele mai diferite etape ale dezvoltării și rezolvă probleme cu totul diferite — a
Cuvintarea tovarășului Laurie Aarons,

secretar național al Partidului Comunist din AustraliaVorbitorul a subliniat că Partidul Comunist din Australia consideră consfătuirea ca un înalt for pentru un schimb liber și serios de vederi asupra luptei comune împotriva imperialismului. Participăm cu dorința sinceră de a ne împărtăși reciproc experiența și, îndeosebi, de a învăța din experiența altor partide. Sîntem pe deplin conștienți de contribuția adusă de mișcarea comunistă internațională, și îndeosebi de Uniunea Sovietică și de alte țări socialiste, la lupta pentru apărarea păcii în lume, împotriva dușmanului nostru comun, imperialismul.Ne afirmăm hotărîrea de a activa pentru unitatea mai strînsă a mișcării noastre, pentru acțiunea unită împotriva imperialismului, precum și dorința de a stabili relații frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești, indiferent de divergențele dintre noi. Delegația noastră se asociază principiilor internaționaliste ale apelului în sprijinul Vietnamului și ale apelului pentru pace.Conducerea noastră a aprobat în principiu capitolul al treilea al proiectului de document prezentat consfătuirii. Procedînd astfel, am pornit de la dorința pentru acțiune unită și de la aprobarea generală a țelurilor de dezvoltare a unității și luptei antiimperialiste în acest moment istoric. Totuși, avem și unele rezerve față de anume afirmații cuprinse în acest capitol. Credem că unele lucruri care ar trebui afirmate nu sint menționate, iar altele nu sînt apreciate așa cum ar trebui să fie.în același timp, ne dăm adeziunea practică la' platforma de acțiune antiimperialistă afirmată în capitolul al treilea și vom depune toate eforturile și energia, vom colabora tovărășește la lupta pentru realizarea obiectivelor sale. Propunem, din nou, ca acest capitol al documentului să fie separat de rest, astfel incit să poată fi semnat de toate partidele, afirmîndu-se astfel, în mod unanim, unitatea partidelor participante în ce privește cele mai urgente sarcini antiimperialiste. Acest capitol al documentului, care caută să enunțe o- biectivele generale ale mișcării comuniste internaționale în lupta antiimperialistă, ar putea fi apoi semnat și de alte partide care îl aprobă.P. C. din Australia nu poate semna documentul în întregul său, deoarece nu poate accepta unele principii cuprinse în acesta și deoarece din document sînt omise unele probleme și principii de importanță fundamentală.Pe scurt, iată care sînt principalele noastre critici la adresa documentului :1. Străduindu-se să elaboreze o- biectivele generale ale mișcării comuniste internaționale, el nu face o analiză profundă și obiectivă a noilor caracteristici ale etapei actuale a procesului complex al dezvoltării și luptei sociale. Menționez citeva dintre aceste caracteristici : revoluția tehnico-științifică și influența ei pe plan mondial asupra țărilor capitaliste dezvoltate, a țărilor socialiste și a țărilor lumii a treia : semnificația noului potențial revoluționar reprezentat îndeosebi de tînăra generație ; problemele dezvoltării socialiste și ale relațiilor dintre țările socialiste.2. Documentul ignoră unele aspecte importante ale relațiilor dintre țările socialiste — aspecte care au o influență negativă asupra mișcării noastre. Aceste relații sînt descrise în mod nerealist, fiind prezentate idilic.3. Documentul face o analiză superficială și uneori contradictorie a sistemului imperialist mondial și a situației internaționale. O asemenea analiză ar putea împiedica- mobiliza- 

subliniat în continuare vorbitorul. In această sală se află reprezentanți ai partidelor care conduc țări socialiste și tovarăși care activează în ilegalitate în patria lor. Noi însă reprezentăm popoarele care au interese și țeluri comune, reprezentăm partidele de avangardă ale oamenilor muncii din țările noastre, cu care sîntem uniți prin legăturile indisolubile ale solidarității internaționale în lupta pentru un viitor mai bun al întregii omeniri.Activînd în condiții cu totul diferite și rezolvînd probleme concrete diferite, este pe deplin firesc faptul că noi le rezolvăm în mod diferit, privindu-le de pe poziții diferite. Principalul însă rezidă în faptul că mișcarea noastră are concepții comune asupra lumii, înțelegerea științifică comună a fenomenelor și dă o apreciere comună principalelor procese politice ale e- pocii noastre, are țeluri comune și duce o luptă comună. Toate acestea ne unesc în mod indisolubil, pentru că ele prezintă importanță pentru noi toți. Mai mult decît atît, cunoaștem cu toții că forța mișcării muncitorești internaționale constă în solidaritatea internațională, în coeziunea și colaborarea tuturor forțelor progresiste din lume, a sistemului socialist, a mișcării muncitorești internaționale și a mișcării de eliberare națională a popoarelor. A- cest adevăr incontestabil ne întărește voința și eforturile pentru obținerea unității internaționale a mișcării noastre și a tuturor forțelor progresiste din lume. Baza de granit pe care trebuie să ne întărim unitatea o constituie marxism-leninismul și internaționalismul proletar. 1Evocîncl consfătuirile din 1957 și 1960, vorbitorul a adăugat: viața însă merge înainte, ridicînd noi probleme. Paralel cu întărirea sistemului socialist, cu dezvoltarea mișcări

rea maximă a forțelor antiimperialiste și ar stînjeni transformarea în- tr-un avantaj maxim a crizei ideologice și morale a imperialismului, care reflectă profunda sa criză generală4. Relațiile dintre partide sînt caracterizate doar prin principii formale, care, oricît ar fi de valoroase, nu sînt întotdeauna onorate cînd este vorba de transpunerea lor în realitate. Această caracterizare nu reflectă nici realitatea — și nici nu ne ajută să pășim într-o nouă etapă, atît în ce privește relațiile dintre partide, cit și cadrul general al mișcării comuniste în întregul sau Considerăm, de asemenea, că aprecierea făcută în document cu privire la rolul conducător al partidelor comuniste nu ține seama de toate condițiile luptei partidelor comuniste pentru cîștigarea și menținerea sprijinului oamenilor muncii.5. Unele formulări din document sînt atît de vagi încît pot fi interpretate în mod diferit, deschizînd totodată posibilitatea aprobării implicite a unor concepții noi, recent apărute și cu care nu sîntem de acord (de pildă, anumite concepții privind . relațiile dintre țările socialiste).Dezvoltînd apoi aceste idei, tovarășul Aarons a spus :Revoluția tehnică-științifică este o realitate hotărîtoare. chiar dacă se află în prima sa etapă. Caracteristica sa esențială este creșterea considerabilă de cunoștințe și inovații tehnologice, care au efecte revoluționare în viața societății. Marxism- leninismul trebuie să se' străduiască să tină pasul cu această evoluție, analizînd semnificația sa revoluționară profundă, pentru toate societățile existente astăzi în lume, să a- profundeze înțelegerea teoretică a procesului revoluționar. Aceasta necesită o analiză științifică, o confruntare teoretică și politică deschisă cu alte concepții despre lume. Noi sprijinim propunerile tovarășilor belgieni cu privire la studierea și schimbul de vedere, în cadrul mișcării comuniste, privind problemele dezvoltării lumii contemporane.Dezvoltarea socială reclamă idei noi în ce privește strategia revoluționară în țările capitaliste dezvoltate. Aceasta se referă la toate forțele sociale potențial revoluționare — clasa muncitoare, care ea însăși se schimbă și se lărgește, tineretul, inclusiv studenții, intelectualii. Strategia revoluționară trebuie să exprime, de asemenea, noi tipuri de cerințe sociale — economice, politice și morale. Ne referim îndeosebi la profunzimea și vigoarea noilor cerințe democratice privind diferitele aspecte ale dominației capitalului monopolist ; funcțiile statului capitalist, inclusiv funcția sa . de a decide în problemele politicii externe și ale războiului ; controlul și dirijarea birocratică a oamenilor depersonalizați și concentrați în uriașe întreprinderi, inclusiv a studenților în școli și universități ; manevrarea cetățenilor în societate de către aparatul mijloacelor de informare și de control al ideilor.Preocupat de aceste probleme teoretice și politice, care afectează și Australia, partidul nostru încearcă să pună la punct un program teoretic corespunzător noilor situații din societate. Unele experiențe sociale recente tind să ne confirme și să ne îmbogățească concepțiile. Avem în vedere recentele bătălii ale maselor muncitoare, la care au participat un milion de muncitori din industrie ; aceștia au părăsit lucrul în semn de protest împotriva legislației represive și antisindicale în vigoare de 20 de ani. Aceasta a fost o puternică luptă politică, cu caracter democratic, la care au participat jumătate din muncitorii industriei australiene, cea mai mare mișcare grevistă din ultimii 80 

lor muncitorești și de eliberare națională din multe țări au avut loc insuccese și înfrîngeri în unele țări. Au apărut divergențe și deosebiri în rîndurile mișcării comuniste. Se observă o accentuare a caracterului agresiv al imperialismului, care a încercat să schimbe raportul internațional de forțe în favoarea sa și să oprească înaintarea omenirii. Toate acestea au făcut necesară convocarea prezentei consfătuiri pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, a unității de acțiune a tuturor forțelor antiimperialiste din lume.Referindu-se la lupta pentru libertate și progres social a poporului cipriot, vorbitorul a spus că poporul iubitor de pace și progresist al Ciprului nu a putut folosi în întregime anii din urmă pentru a depune eforturi pașnice în vederea dezvoltării patriei sale. Imperialiștii, care au menținut pe pămîntul nostru bazele lor militare și alte drepturi de natură să limiteze independența Republicii Cipru, și-au exprimat cu- rînd dorința de a transforma insula noastră intr-un adaos al N.A.T.O., intr-un cap> de pod pentru scopurile lor strategice în Orientul Apropiat și în bazinul mediteranean.Guvernul Republicii Cipru a declarat că va urma o politică independentă și că obiectivul ei îl constituie transformarea insulei noastre într-o punte pentru . apropierea popoarelor de pe trei continente, cu care se învecinează Ciprul. Partidul nostru a sprijinit în mod consecvent această politică externă, îndeosebi linia dezvoltării relațiilor economice și politice cu țările socialiste care ne-au ajutat în lupta de eliberare națională.Vorbitorul a arătat apoi că imperialiștii nu au încetat activitatea lor 

de ani și expresia' profundelor as-' pirații ale clasei muncitoare spre libertate, demnitate și orientarea umană a întregii societăți. După părerea noastră, enunțarea unui program radical privind acțiunile și obiectivele sindicatelor este o componentă esențială a strategiei noastre revoluționare. In acest sens, partidul, nostru, care are rădăcini profunde și o influență considerabilă în rîndurile mișcării muncitorești, a lansat o chemare pentru transformarea decisivă a legislației antisindicale. Considerăm că am ajuns într-o nouă e- tapă a dezvoltării mișcării muncitorești, în care vechiul reformism se află în impas și în care este posibilă o nouă cotitură spre stingă. Chiar dacă această etapă trebuie să înceapă de la un anumit nivel al revendicărilor cu caracter economic, ea exprimă potențiale politice importante în lupta pentru unitatea clasei muncitoare.In Australia, ca, ,de altfel, în alte țări, se dezvoltă o mișcare calitativ nouă a studențimii și tineretului radical. în legătură ’ cu acest fenomen există o serie de probleme care impun realizarea unui schimb de păreri între partidele comuniste. Cum poate fi realizată unitatea acestei forțe însemnate cu clasa muncitoare ? De ce nu se orientează întotdeauna aceste mișcări către partidele comuniste ? Desigur, pot fi criticate și respinse anumite tendințe din cadrul acestei mișcări, dar nu într-o asemenea poziție rezidă răspunsul real. După părerea noastră, trebuie să ducem o activitate răbdătoare în vederea realizării unei cooperări între muncitori și studenți — și acestea sînt tendințele care se dezvoltă în momentul de față în Australia — pentru a stabili un dialog asupra tacticii și strategiei în cadrul desfășurării de acțiuni comune.A doua mare problemă legată de influența exercitată asupra lumii întregi de revoluția tehnico-științifică o reprezintă accentuarea continuă a decalajului existent între țările dezvoltate și țările lumii a treia. Aceasta reprezintă o problemă mondială de primă importanță — aspectul cel mai urgent și cel mai tragic al condiției umane în ziua de astăzi — fiind o determinantă a luptei antiimperialiste. Acegsta reprezintă componența esențială a luptei de eliberare națională dusă de popoarele Asiei, Africii și Americii Latine. Principalul obstacol în calea lichidării acestei împărțiri a lumii îl constituie, fără îndoială, imperialismul cu politica sa de dominație și de exploatare economică.Aceasta reprezintă de asemenea o mare problemă de conștiință pentru forțele revoluționare din Occident, care cere din partea comuniștilor un efort susținut în vederea realizării unor acțiuni coordonate cu mișcările de eliberare națională — iar din partea țărilor socialiste un efort susținut pentru sprijinirea dezvoltării noilor state.în Australia, ne revin importante răspunderi pentru desfășurarea acțiunilor antiimperialiste. în primul rînd, este vorba de lupta împotriva războiului din Vietnam și a participării Australiei la planurile Statelor Unite de dominare a Asiei de sud- est. Ne revine, de asemenea, sarcina de a sprijini mișcarea de eliberare națională din Noua Guinee, ca și lupta dusă de propriii noștri indigeni pentru dezvoltarea independentă și pentru egalitate în drepturi. în a- mîndouă aceste domenii au fost înregistrate succese însemnate.In legătură cu lupta împotriva războiului din Vietnam, vorbitorul a arătat că puternicele demonstrații de masă și diferitele alte' forme de împotrivire față de acest război constituie o nouă caracteristică a vieții po

complotistă împotriva Ciprului, ei uneltind planuri noi de dezmembrare a insulei, de subordonare a acesteia față de N.A.T.O.Adresăm, totodată, tuturor partidelor îndemnul de a-și exprima solidaritatea și sprijinul față de lupta grea pe care o duce poporul cipriot. Asigurarea independenței, neutralității și demilitarizării Ciprului reprezintă un factor pozitiv al luptei popoarelor din bazinul mediteranean și Orientul Apropiat pentru independență națională, pace și progres social. Sîntem de asemenea convinși că reglementarea problemei Orientului Apropiat pe baza rezoluției din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate va exercita o influență binefăcătoare asupra luptei poporului cipriot.Din exemplul Ciprului — a continuat vorbitorul — ne putem convinge că în epoca noastră, în condițiile raportului existent de forțe, și o țară mică poate obține succese, își poate păstra independența, dacă forțele ei de eliberare națională vor realiza unitatea antiimperialistă și dacă ele se vor bizui 'pe sprijinul și ajutorul țărilor socialiste și al forțelor antiimperialiste internaționale.în prezent, în epoca revoluției teh- nico*științifice, posibilitățile pentru un progres economic, politic și social al tuturor popoarelor sînt intr-adevăr nelimitate. Pentru realizarea unui asemenea progres trebuie să unim toate forțele progresiste, antiimperialiste și să ridicăm la un nou nivel lupta pentru rezolvarea problemelor vitale ale epocii noastre, pentru a elibera definitiv planeta noastră de colonialismul inuman, pentru a bara calea politicii neocolonialiste. a da o ripostă uneltirilor aventuriste ale imperialismului. pentru a preîntîmpina primejdia izbucnirii unui război termo-nucleat distrugător pentru lume.De la această tribună a Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești — a spus în încheiere vorbitorul — ne luăm obligația ca partidul nostru, Partidul progresist al oamenilor muncii din Cipru, să facă totul pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale, pentru unitatea de luptă a forțelor antiimperialiste din întreaga lume, pentru dezvoltarea solidarității internaționale între popoare.

litice australiene. Războiul din Vietnam a răscolit conștiința socială a maselor populare și a noilor forțe sociale care se afirmă în viața politică din Australia. Acest proces va continua, alimentînd curentele de conștiință împotriva imperialismului șl a consecințelor sale, împotriva exploatării, foametei și războaielor de dominație.Astăzi există noi posibilități pentru a se dezvolta activitatea antiimperialistă și mișcarea revoluționară. Comuniștii din toată lumea trebuie să examineze lucid, clar, pătrunzător și autocritic problemele teoretice și practice actuale, pentru a răspunde noilor condiții. Comuniștii australieni încearcă să realizeze acest lucru. Credem că au fost înregistrate unele succese, deși ne rămîn încă multe de făcut pentru întărirea partidului nostru ca partid de masă și pentru extinderea influenței lui în cele mai largi sfere ale vieții sociale. Sperăm că această consfătuire va stimula dezvoltarea în continuare a gîndirii marxiste creatoare.De pe această poziție am sugera să se ia în considerare o privire critică asupra proiectului documentului principal. După părerea noastră, el nu constituie un apel mobilizator către toate popoarele, pentru acțiuni antiimperialiste și revoluționare. A- ceastă deficiență nu este o problemă de stil sau limbaj, ci decurge din probleme mai profunde ale mișcării noastre, care includ procesul complex al dezvoltării societăților socialiste.Considerăm că aceasta decurge din faptul că documentul nu abordează probleme teoretice si politice care se pun astăzi cu gravitate în legătură cu relațiile dintre țările socialiste si cu dezvoltarea democrației socialiste.In prezent, orînduirea capitalistă trebuie să facă fată unei opoziții crescînde. din partea unor pături din ce în' ce mai largi, mai ales din rîndul tineretului. în primul rînd tineretul are o poziție critică fată de ipocrizia societății capitaliste, fată de falsele sale valori si de duplicitatea acesteia, fată de discrepanta dintre vorbe și fapte. Toate acestea oferă socialismului un prilej istoric de a prezenta o alternativă clară și atrăgătoare. De aceea, dezvoltarea democrației în țările socialiste privește în • mod direct pe toti comuniștii, căci ar e- xercita o influentă importantă a- supra întăririi mișcării democratice și revoluționare în țările occidentale.Noi credem că această consfătuire poate exprima în mod concret sprijinul său deplin și lipsit de e- chivoc fată de principiile independentei naționale, suveranității si neamestecului în treburile interne ale oricărei țări, indiferent de faptul dacă este vorba de țări mari sau mici si oricare ar fi sistemul lor social. Aceasta va demonstra superioritatea morală a socialismului, ca o chezășie a înfăptuirii ideii lui Marx că noua societate va stabili relații între națiuni și între popoare care . să corespundă cu a- devărat relațiilor umane. Această problemă ne-a fost pusă de evenimentele din august 1968 și de consecințele acestora.Dacă declarăm deschis că intervenția în Cehoslovacia din august 1968 a fost o greșeală, aceasta nu înseamnă că dorim să ne amestecăm în treburile interne ale partidelor care au luat această hotă- rîre. Dacă declarăm că menținerea în continuare a trupelor este o greșeală. aceasta nu înseamnă că urmărim să intervenim în treburile interne ale Partidului Comunist din Cehoslovacia si nici să comentăm politica sa. Am spus-o deschis îna

inte de această întîlnire si continuăm să o spunem deschis, din- tr-un profund și sincer angaiament fată de cauza socialismului si fată de concepțiile noastre ’în legătură cu principiile și idealurile comuniste.Am spus și spunem din nou că intervenția a dăunat cauzei noastre, luptei pentru o lume socialistă. Influenta ei a fost profundă, iar urmările ei au fost largi. Ele nu vor putea fi depășite cu ușurință — si aceasta va fi cu atît mai dificil atît timp cit vor continua relațiile inechitabile.Alții pot să nu fie de acord cu acest punct de vedere, dar noi sperăm că dezbaterile noastre se vor desfășura în spiritul principialității și al dezbaterii teoretice.Internaționalismul nu poate fi despărțit de respectarea drepturilor tuturor națiunilor, mari sau mici. «După părerea noastră, internaționalismul nu poate fi identificat cu 'interesele de stat ale nici unei țări
Cuvintarea tovarășului 6. Vieira,

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din ColumbiaDupă ce a adus, în numele tuturor comunișților columbieni, al celor care luptă în Anzi și al celor care luptă în centrele proletare, salutul frățesc tuturor partidelor comuniste și muncitorești prezente la consfătuire, precum și partidelor care nu sînt reprezentate aici, și în primul rînd eroicului Partid al celor ce muncesc din Vietnam, vorbitorul a arătat că Partidul Comunist din Columbia consideră că pregătirea și ținerea consfătuirii reprezintă un moment important în lupta pentru unitatea mișcării comuniste internaționale.Partidul nostru — a spus vorbitorul — a aprobat proiectul documentului principal, precum și proiectele documentelor consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, luptei pentru pace în lumea întreagă și solidarității cu Vietnamul luptător. El și-a exprimat părerea că documentul principal sintetizează de pe poziții marxist-leniniste aspectele principale ale lumii contemporane și tendințele evoluției acesteia.în legătură cu documentul principal, precizind că partidul său ar fi dorit un document cu un conținut ideologic mai profund, G. Vieira a spus că în acest document ar fi trebuit să se pună accentul pe necesitatea luptei ideologice în mișcarea comunistă, care să se desfășoare într-o atmosferă tovărășească și să urmărească țeluri constructive. Noi am ținut însă seama de dificultățile existente și apreciem prezentul document drept un instrument eficace pentru un nou progres în lupta comună. Un merit al documentului principal este descrierea succintă a procesului revoluționar din America Latină. In mod just se arată că ultimul deceniu a fost marcat de consolidarea glorioasei revoluții cubaneze, prima țară care construiește bazele socialismului pe continentul latino-american ; de falimentul mult trîmbițatului plan de reforme „Alianța pentru progres". Astăzi vedem cum, pe întregul continent, se ridică și ia amploare un nou val de luptă împotri
Cuvintarea tovarășului 

Salvador Cayetano Carpio, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din SalvadorConsfătuirea mondială a partidelor comuniste și muncitorești — a afirmat vorbitorul — constituie un eveniment important. P.C. din Salvador a sprijinit ideea convocării acestei consfătuiri, a participat în măsura posibilităților sale la toate etapele pregătirii acesteia și a trimis delegația sa la lucrări cu sarcina de a-și aduce aportul la întărirea mișcării comuniste pe baza principiilor marxism-leninismului.Este semnificativ faptul că această consfătuire are loc în ajunul sărbătoririi primului centenar de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, întemeietorul partidului comunist de tip nou și al primului stat socialist din istorie, Uniunea Sovietică.Marea importanță a acestei conferințe constă în faptul că este chemată să constituie un moment important în realizarea unității mișcării comuniste mondiale. Pe baza unității de acțiune în lupta împotriva imperialismului trebuie întărită din ce în ce mai mult coeziunea mișcării comuniste și atunci vor fi clare căile pentru depășirea definitivă a divergențelor.Referindu-se la importanța pe care 

o prezintă consfătuirea pentru popoarele care nu s-au eliberat încă de sub jugul imperialist, vorbitorul a arătat că partidul său a dat sarcină delegației să semneze documentul principal, precum și celelalte documente ale consfătuirii. El și-a exprimat părerea că trebuie păstrată actuala structură a documentului, deoarece acesta formează un tot unitar.Pentru poporul din Salvador consfătuirea constituie un stimulent real în lupta sa revoluționară. Poporul din Salvador susține o luptă intensă împotriva dominației economice, politice și sociale a imperialismului yankeu, care se sprijină pe oligarhia internă și pe regimul militarist anti- democrat. Monopolurile yankee pătrund din ce în ce mai mult în diverse ramuri ale economiei : în industrie, în comerț, în sistemul bancar și în agricultură. Imperialismul yankeu folosește drept instrument al pătrunderii sale economice în țara noastră și in restul Americii Centrale piața comună și integrarea economică a Americii Centrale. Prin intermediul acestora pune stăpînire pe industrii, înăbușă capitalul național, exploatează într-o formă directă forța de muncă a clasei noastre muncitoare și se transformă intr-un factor direct al luptei de clasă pe 

socialiste. Aceasta este cu atît mai important cu cit între statele socialiste se manifestă contradicții și chiar antagonisme. Ca atare, noi trebuie să spunem deschis că numai prin apeluri la internationalism nu este posibil să se Soluționeze problemele dintre aceste state.Permiteți-ne să ne exprimăm încă o dată încrederea că documentul principal al consfătuirii va reuși să condamne cu claritate toate formele de antisemitism, oriunde s-ar manifesta ele. si că această condamnare se va face fără nici un fel de rezerve sau etichetări.Consfătuirii noastre îi revine răspunderea de a lua orice inițiativă posibilă în vederea refacerii unității mișcării ' comuniste, oricare ar fi dificultățile si indiferent de reacțiile negative întîlnite — trecute, prezente ori viitoare. în acest sens, noi am propus un amendament- la proiectul de document, prin care să ne exprimăm sprijinul fată de reunirea la Republica Populară Chi

va imperialismului, fenomen a cărui recentă expresie este faptul că popoarele resping cu hotărire politica de jaf a guvernului S.U.A. Eșecul zdrobitor al vizitei lui Rockefeller, întimpinat cu proteste furtunoase, este un indiciu al proceseloi- revoluționare care se înfiripă și se întăresc pe continentul nostru. Acest nou a- vînt al luptei împotriva imperialismului se manifestă cu o deosebită vigoare în Peru, unde un guvern mi. litar a devenit exponentul intereselor naționale în lupta împotriva monopolurilor nord-americane. Poporul columbian își exprimă cu tot mai multă hotărire solidaritatea cu poporul Peruvian și partidul său comunist !Afirmînd că actuala consfătuire reprezintă un stimulent pentru lupta popQarelor din țările Americii Latine împotriva imperialismului, vorbitorul a arătat că ea constituie un exemplu viu al vitalității internaționalismului.Menționînd făptui că în prezent nu există și nu poate exista un centru unic, că nu există și nu pot fi partide conducătoare și partide conduse și că nu poate acționa o conducere mondială centralizată a mișcării comuniste, reprezentantul Partidului Comunist din Columbia a spus că aceasta nu înseamnă că mișcarea comunistă .internațională este sortită fărîmițării.Dialogul desfășurat în timpul pregătirii consfătuirii a demonstrat posi. bilitatea unui schimb normal de păreri asupra problemelor care sînt apreciate în mod diferit de partidele comuniste și muncitorești. Sîntem — a spus G. Vieira — pentru dezvolta- rea unui dialog frățesc între partidele comuniste și muncitorești, în cadrul căruia respectul reciproc este condiția principală a realizării unor rezultate pozitive.Acordăm o înaltă apreciere argumentelor cuprinse în documenț, care urmăresc să sublinieze unitatea frățească a lagărului socialist, a mișcării pentru eliberarea națională și a lup. tei clasei muncitoare din țările capitaliste dezvoltate. Sînt foarte valoroase eforturile în direcția analiză

plan intern. în virtutea acestui proces, lupta directă între muncitori și patroni este îndreptată din ce în ce în mai mare măsură și împotriva mo- nopoliștilor yankei, care storc sudoarea clasei muncitoare și a țăranilor, fie singuri, fie împreună cu oligarhia internă prin intermediul societăților cu capital mixt.Imperialiștii yankei exercită o dominație crescîndă asupra politicii interne a guvernului, asupra politicii sale economice, supunînd-o planurilor lor strîns legate de interesele monopolurilor yankee și controlează multe instituții ale statului prin executarea unor astfel de planuri și prin controlul direct al tehnicieniloi- și comisiilor lor.în primul rînd imperialismul a reușit să unifice armatele din America Centrală în așa-zisul consiliu de apărare al Americii Centrale, instrument antipatriotic care are drept obiectiv unificarea acțiunilor lor pentru a interveni împreună împotriva mișcării populare în orice țară din America Centrală, în momentul în care imperialiștii vor considera acest lucru necesar. O dată cu aceasta,' a fost unificată, în același scop și sub aceeași îndrumare, acțiunea organelor polițienești din America Centrală. C.I.A. a creat organizații fasciste pentru a asasina pe comuniști și pe ceilalți patrioți-. Instrumentele C.I.A. au asasinat recent diferiți tovarăși, printre care pe tova. rășii Saul Santiago Contreras, Oscar Gilberto Martinez și Juan Alberto Vasquez Carcamo, uciși în mod brutal de garda națională în colaborare cu bandele fasciste. Sînt frecvente împușcăturile și punerea de bombe în casele comuniștilor și ale altor patrioți, precum și în localurile organizațiilor populare.Poporul din Salvador și celelalte popoare din America Centrală își unesc forțele împotriva dușmanului comun deoarece, separate unele de altele, fără a coordona eforturile lor comune, le va fi cu mult mai greu să rupă lanțurile imperialiste și să desființeze opresiunea oligarhiilor interne. Eroica luptă a poporului frate din Guatemala, care combate- imperialismul cu armele în mină, este lupta noastră proprie. Același lucru îl spunem în legătură cu luptele curajoase pe care le duc popoarele frățești din Costa Rica, Panama. Nicaragua și Honduras, țări care formează America Centrală. Apreciem că acțiunea popoarelor noastre trebuie să fie coordonată din ce în ce mai muit 

neză a teritoriului său Taiwan, o- cupat în mod 'ilegal și prin forță de către imperialismul S.U.A. De asemenea, propunem o rezoluție prin care să se condamne politica .imperialistă a S.U.A. față de China și. în general, fată de această zonă a Asiei și a Pacificului. Facem a- ceste propuneri în interesul dezvoltării luptei împotriva imperialismului si. totodată, pentru a manifesta inițiativă în direcția stabilirii unei poziții comune a tuturor detașamentelor mișcării comuniste internaționale.In încheiere, vorbitorul a reafirmat hotărîrea Partidului Comunist din Australia de a depune toate eforturile în lupta pentru pace, libertate și socialism, precum si în vederea dezvoltării unor relații mai strînse cu toate partidele comuniste și muncitorești, de a continua dialogul cu celelalte partide comuniste în legătură cu problemele controversate. punîndu-se pe prim plan unitatea de acțiune.

rii noului stadiu al actualei mișcări de eliberare din țările coloniale și. nte, precum si a stabilirii deosebirii în această privință dintre țările Asiei, Africii, și Americii Latine. Aceasta, deoarece se știe că lupta care se dezvoltă în America Latină are nu numai multe asemănări cu lupta popoarelor frățești din Africa și Asia, ci și deosebiri esențiale.In continuare, vorbitorul a formulat critici la adresa Partidului Comunist Chinez.Reprezentantul Partidului Comunist din Columbia s-a referit apoi la lupta poporului din țara sa pentru eliberare națională și socială, menționînd că în această luptă partidul folosește tactica încercată a îmbinării celor mai diferite forme. Această tactică reprezintă esența politicii partidului nostru, care practică toate metodele luptei de masă în conformitate cu situația concretă. Comuniștii columbieni consideră că, in actuala situație, sarcina cea mai importantă este lupta pentru unitatea clasei muncitoare. In Columbia ău loc greve și se desfășoară mișcări pentru revendicările economice ale muncitorilor, țăranilor, studenților, funcționarilor și corpului didactic. Pentru a lupta și în cadrul aparatului legislativ al claselor dominante, partidul comunist participă și la alegerile organizate pe baza sistemului paritar bipartizan, antidemocratic. Contradicțiile societății columbiene și dezvoltarea inegală a țării au creat o situație specifică, în cane partidul acționează în mod lega! aproape în toate orașele și în a- celași timp conduce acțiunile armate în diferite localități rurale. în felul acesta se acumulează forțele necesare pentru eliberarea națională.în încheierea cuvîntării sale, G. Vieira a arătat că Partidul Comunist din Columbia aprobă documentele consfătuirii, apreciind că ele constituie o bază largă pentru lupta comuniștilor din țara sa pentru eliberarea națională, pentru socialism și pentru înfrîngerea imperialismului.

pentru a ne elibera de imperialismul yankeu.Poporul din Salvador și forța sa motrice fundamentală, clasa muncitoare, știu că în condițiile țării noastre — cu o dictatură militară pro- oligarhică și preimperialistă de peste 37 de ani — este necesar să se folosească toate mijloacele de luptă adecvate fiecărui moment dat. Forțele progresiste se organizează, mobilizează și luptă zilnic pentru revendicări economice, politice și sociale i- mediate, și în focul acestor lupte își ridică conștiința, capacitatea organizatorică și combativitatea revoluționară, deoarece este cu totul e- vident în țara noastră că — datorită condițiilor create de dușmanii dezvoltării sale independente — poporul din Salvador va putea cuceri puterea numai prin intermediul luptei armate strîns legată de alte forme de luptă politică. Partidul Comunist din Salvador depune toată străduința pentru a se afla în fruntea luptelor maselor populare, le conduce în bătăliile lor pentru revendicările imediate și pregătește poporul pentru luptele decisive în vederea eliberării sale definitive.Comuniștii din Salvador, a arătat vorbitorul, dau o înaltă apreciere faptului că proiectul documentului fundamental al consfătuirii subliniază importanța revoluției cubane care a deschis o nouă etapă istorică în America Latină ca prima țară socialistă din America. Noi, comuniștii din Salvador, considerăm în același timp ca una dintre îndatoririle noastre internaționale de bază este apărarea comună a revoluției cubane împotriva provocărilor și agresiunilor imperialismului yankeu și înțelegem că aceasta este o îndatorire de prim ordin pentru toate popoarele lumii.In continuare, vorbitorul și-a exprimat dezacordul cu faptul că, în cuvîntarea sa, reprezentantul Partidului Comunist din Australia a ridicat problema cehoslovacă. Salvador Cayetano Carpio a afirmat că, după ce a luat cunoștință de apelul adresat tuturor partidelor frățești de către tovarășii cehoslovaci de a nu se discuta această problemă, delegația sa a hotărît să dea curs cererii respective. Vorbitorul a criticat conducerea P.C. Chinez.In încheiere, vorbitorul și-a exprimat acordul cu documentele supuse dezbaterilor consfătuirii și a făcut apel la unitatea mișcării comuniste, a tuturor forțelor progresiste din lume.
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Comitetul Central al P.C.U.S. — a spus L. I. Brejnev — ne-a împuternicit să expunem aici, în lumina sarcinii principale căreia îi este consacrată consfătuirea, punctul de vedere al partidului nostru cu privire la u- nele probleme ale evoluției internaționale din ultimii ani.Imperialismul a fost și rămîne principalul adversar nu numai al mișcării comuniste, dar și al tuturor luptătorilor pentru drepturile oamenilor muncii, pentru eliberarea popoarelor de sub jugul social și național.Noi, comuniștii, vedem clar esența socială a imperialismului și locul lui în istorie. Dar pentru definirea programului concret al luptei antiimpe- rialiste e nevoie nu numai de a înțelege just esența imperialismului și a naturii lui. E nevoie șl de studierea atentă a noilor fenomene.Creșterea potențialului socialismului, abolirea regimurilor coloniale, o- fensiva mișcării muncitorești influențează cu o forță crescîndă procesele lăuntrice și politica imperialismului. Multe particularități importante ale imperialismului contemporan se explică prin faptul că el este nevoit să se adapteze la noile condiții. Nu putem neglija faptul că imperialismul mai posedă în zilele noastre. un mecanism de producție puternic, cu un înalt nivel de organizare. Nu putem neglija faptul că imperialismul contemporan folosește și acele posibilități ce-i sînt oferite de contopirea pe scară tot mai mare a monopolurilor cu aparatul de stat.Succesele economiei, științei și tehnicii din țările socialiste, lupta de clasă a oamenilor muncii silesc capitalismul să facă anumite concesii în sfera socială, căutînd să camufleze intensificarea crescîndă a exploatării celor ce muncesc. Cu sprijinul și cu participarea guvernelor burgheze se creează uniuni internaționale ale monopolurilor. Alianțele militare și politice imperialiste își intensifică activitatea. Cu toate acestea, contradicțiile implacabile interimperialiste ră- mîn o legitate importantă a societății capitaliste. Aceste contradicții capătă o nouă acuitate datorită faptului că, în zilele noastre, se intensifică interpenetrația capitalurilor a- cestor țări. Fără îndoială, imperialismul va tinde și în viitor să găsească noi posibilități pentru a-și prelungi existența. în politica noastră noi nu putem neglija toate acestea.Vorbind însă despre aceste aspecte ale imperialismului contemporan, fără a minimaliza forța și posibilitățile adversarului, socotim totodată că ele nu trebuie nici supraestimate. Cu cît imperialismul merge mai departe în încercările de a se adapta noilor împrejurări, cu atît mai adînci devin antagonismele lui social-eco- nomice interne. Dezvoltarea economiei capitaliste este însoțită de depresiuni periodice. Se intensifică procesul dezvoltării inegale și unilaterale a unor țări, ceea ce nu poate să nu genereze dificultăți serioase în interiorul lor, precum și creșterea contradicțiilor dintre ele. Pe fundalul posibilităților nemaivăzute pe care le oferă actuala dezvoltare a științei și tehnicii se manifestă deosebit de pregnant incapacitatea imperialismului de a izbăvi societatea de sărăcie și mizerie, de a lichida șomajul, de a asigura oamenilor muncii și micilor proprietari o viață lipsită de teama zilei de mîine.O mare primejdie pentru popoare o reprezintă și tendința inerentă imperialismului de a lichida libertățile democratice, de a fasciza viața social-politică. în cele mai dezvoltate țări capitaliste crește rapid influența așa-numitului complex mili- taro-industrial, adică a alianței celor mai mari monopoluri cu cercurile militare din aparatul de stat. A- ceastă alianță sinistră exercită o influență crescîndă asupra politicii multor state imperialiste, care devine astfel tot mai reacționară și a- gresivă. Acolo unde exploatatorii nu sînt în stare să asigure în cadrul democrației burgheze „ordinea" lor, puterea de stat este trecută în mîi- nile unor regimuri fățiș teroriste, cu caracter fascist. Aceste regimuri se bucură de sprijinul financiar și politic al cercurilor guvernante din statele imperialiste și al celor mai mari monopoluri.Imperialismul reprezintă astăzi cel mai mare pericol și pentru libertatea și independența popoarelor din fostele colonii. Chiar și acum, după ce s-au năruit principalii piloni ai sistemului colonial al imperialismului, trăsătura lui specifică rămîne jefuirea bogățiilor naturale și exploatarea populației din țările mai slabe și mai puțin dezvoltate — deși imperialiștii sînt astăzi nevoiți să acționeze cu mai multă viclenie și să înfăptuiască într-un mod mai camuflat politica lor de jaf. Rezistența opusă politicii neocolonialismului de popoarele țărilor care s-au eliberat creează un front nou și important al luptei antiimperialiste.Una din cele mai grave primejdii pe care imperialismul le ridică înaintea tuturor popoarelor este faptul că el amenință pacea lumii.Imperialismul — a afirmat vorbitorul — poartă vina faptului că munca multor milioane de oameni, realizări strălucite ale rațiunii umane, ale talentului savanților, cercetătorilor, inginerilor, sînt folosite nu pentru binele omenirii, servesc nu cauzei progresului, ci nevoilor războiului — cea mai mare calamitate pentru popoare. Lupta împotriva imperialismului este lupta pentru izbăvirea omenirii de pericolul unui război mondial nuclear.Sarcina noastră este de a se obține 
nu numai ca popoarele să înțeleagă 

întreaga seriozitate a primejdiilor politicii imperialiștilor, dar și să-și intensifice eforturile în lupta pentru torpilarea planurilor agresive ale imperialismului.Sistemul mondial al socialismului este principala forță revoluționară și reazem al mișcării antiimperialiste. Orînduirea socialistă, maturizîndu-se, își afirmă tot mai deplin superioritatea modului de organizare economică și social-politică, superioritatea adevăratului său democratism. Toate a- cestea sînt o contribuție reală, concretă, la cauza noastră comună — cauza întăririi frontului antiimperia- list.Sub același unghi de vedere examinăm și problema de o însemnătate primordială pe care o constituie întărirea unității statelor socialiste. Se poate vedea că, în ciuda cunoscutelor dificultăți, are loc un proces sănătos de consolidare a țărilor socialismului, proces care își găsește o întruchipare concretă în dezvoltarea colaborării multilaterale între ele.Această colaborare reprezintă un factor important al dezvoltării fiecărei țări socialiste. Totodată — și acest fapt se cuvine a fi subliniat în mod deosebit — ea constituie un instrument puternic al luptei antiimperialiste și face să crească, forțele tuturor luptătorilor pentru pace și socialism.Vorbitorul a subliniat, în continuare, însemnătatea eforturilor pentru dezvoltarea colaborării economice, politice, militare, dintre țările membre ale C.A.E.R. și organizației Tratatului de la Varșovia.Forța țărilor socialiste — a relevat el — este un reazem al păcii pentru toți cei care luptă contra primejdiei unui nou război mondial. Apărînd socialismul și pacea, noi apărăm viitorul omenirii.Partidele comuniste din țările socialiste rezolvă probleme de mare însemnătate. Tinînd sus steagul marxism-leninismului. comuniștii, popoarele țărilor frățești obțin noi succese în dezvoltarea economiei, științei, culturii. în făurirea de noi forme ale adevăratei puteri populare. Este greu de a se supraaprecia însemnătatea acestei activități, care dă naștere prototipului vieții viitoare a întregii umanități.Succesele socialismului mondial sînt incontestabile. Arătînd că. totodată. în dezvoltarea sistemului mondial al socialismului există si dificultăți, vorbitorul a spus printre altele : Viața, practica prefacerilor socialiste au demonstrat că prin cucerirea de către proletariat a puterii politice, prin socializarea mijloacelor de producție se creează numai premisele și posibilitățile obiective pentru soluționarea problemelor e- dificării noii societăți. Iar măsura în care aceste posibilități sînt realizate practic depinde. în primul rînd. de partidele comuniste de gu- vernămînt. de capacitatea lor de a rezolva în mod marxist-leninist a- ceste probleme. Nici un fel de complexități, care se ivesc pe drumul construirii socialismului într-o tară sau alta, n-au putut și nu pot anula principiile generale ale dezvoltării socialiste.Sîntem întru totul de acord cu teza formulată în proiectul documentului principal, că în cimentarea unității sistemului socialist, direcția principală o constituie aplicarea neabătută a principiilor internaționalismului socialist. îmbinarea justă a sarcinilor naționale și Internationale ale statelor socialiste, dezvoltarea întrajutorării lor frățești și asistentei mutuale. în condițiile respectării consecvente a e- galitătii în drepturi a tuturor țărilor socialiste, a suveranității si independentei lor. neamestecului în treburile lor interne.Nimeni nu poate nega că partidele comuniste de guvernămînt au desfășurat și desfășoară o vastă activitate de o însemnătate istorică. Firește, nu se poate spune că s-au și găsit căile de soluționare a tuturor problemelor, că noi știm totul și ne pricepem la toate. Viața nu stă pe loc. în schimbul problemelor soluționate se ivesc altele, care implică perfecționarea în continuare a relațiilor sociale socialiste. P.C.U.S., ca și alte partide comuniste din țările socialiste, se străduiește să rezolve aceste probleme la timp și în mod creator, călăuzindu-se consecvent după principiile marxism-leninismului și ținînd seama de condițiile concrete din țară, precum și de situația internațională. Tinzînd la întărirea continuă a relațiilor frățești între statele socialiste suverane și egale în drepturi, mobilizîndu-i pe oamenii muncii la noi victorii în construirea socialismului și comunismului, partidele comuniste care conduc edificarea societății noi își îndeplinesc datoria față de popoarele lor, precum și îndatoririle internaționaliste față de clasa muncitoare din lumea întreagă.Unul din sectoarele decisive ale luptei antiimperialiste se află, firește, chiar în țările capitaliste. Loviturile pe care forțele revoluționare le dau Imperialismului în propriile citadele ale acestuia sînt foarte importante pentru întreaga evoluție mondială. Actualul deceniu a adus multe lucruri noi și pe acest front al luptei.Ascuțirea luptei de clasă în lumea capitalistă este un fapt incontestabil.

Cumtarea towășnU L L Brejnev,
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Lupta oamenilor muncii pentru interesele lor stringente clocotește pretutindeni. Clasa muncitoare se convinge practic că, deși burghezia întreprinde contraatacuri, totuși forțele ei nu mai sînt nici pe departe cele de altădată. în cursul luptelor sociale din actualul deceniu s-au schițat schimbări în favoarea forțelor revoluționare, a căror însemnătate e greu de a fi supraapreciată. în aceste împrejurări, în fața comuniștilor se ivesc noi probleme și noi sarcini, a căror justă rezolvare va determina în mare măsură dezvoltarea pe mai departe a luptei pentru cauza clasei muncitoare.Se înăsprește mult antagonismul între imperialism — care intensifică asuprirea socială, neagă democrația— și masele populare, care luptă pentru interesele lor vitale și năzuiesc la libertate și democrație. într-un șir de țări, nemulțumirile popoarelor sînt atît de mari, încît uneori e suficientă o scînteie ca să izbucnească o puternică explozie socială. De mult nu s-a mai lovit imperialismul de astfel de forme vijelioase de protest social și de acțiuni democratice generale de asemenea proporții ca a celor de astăzi. Tot mai des, împreună cu clasa muncitoare se angajează în a- ceastă luptă masele largi ale țărănimii, intelectualii, funcționarii, studenții, păturile mijlocii de la orașe.Experiența arată că în prezent capătă o însemnătate deosebit de mare problema relațiilor clasei muncitoare cu aliații săi. E vorba atît de desfășurarea laolaltă a diferitelor acțiuni politice concrete, cît și de elaborarea proiectelor de colaborare îndelungată, pe o bază reciproc acceptabilă.Tovarășul L. Brejnev a arătat în continuare că ultimii ani s-au caracterizat în multe țări capitaliste prin» mari greve țărănești ; tot mai des țăranii care luptă pentru drepturile lor se pronunță pentru unitatea de acțiune cu clasa muncitoare.în prezent se pun într-un mod nou multe probleme ale activității în rîn- durile intelectualilor. Se schimbă într-o măsură considerabilă atitudinea intelectualității față de orînduirea capitalistă, iar interesele intelectualilor se apropie de ale clasei muncitoare. Experiența arată că intensificarea activității partidelor comuniste în rîndurile intelectualilor face să crească participarea acestora la lupta antiimperialistă.Marea atenție pe care partidele frățești o acordă activității în rîndurile tineretului este firească, căci se știe că tînăra generație din țările capitaliste, inclusiv studențimea, manifestă o fierbere revoluționară. E drept că în acțiunile tineretului adesea se face simțită încă lipsa experienței politice și a legăturilor cu avangarda luptei revoluționare. Iată de ce nu rareori acțiunile tineretului capătă un caracter spontan și îmbracă forme politice nematurizate. De acest fapt— a spus vorbitorul — caută să profite elementele extremiste, ostile în fond comunismului, iar uneori și a- genturile directe ale imperialiștilor. Este însă neîndoios că, însușindu-și teoria socialismului științific și îm- bogățindu-se cu experiența luptelor de clasă, tinerii luptători împotriva imperialismului vor ajunge la mari înfăptuiri.Totul arată că posibilitățile luptei antiimperialiste devin tot mai mari. Experiența unui șir de partide frățești, care folosesc cu iscusință a- ceste posibilități noi, dovedește vastele perspective ale activității comuniștilor în țările capitaliste. Este de netăgăduit că în prezent se intensifică maturizarea premiselor nu numai materiale, dar și social-politice pentru înlocuirea revoluționară a capitalismului prin noua orînduire socială, pentru înfăptuirea revoluțiilor socialiste.Unul din detașamentele importante și active ale frontului mondial an- tiimperialist îl constituie luptătorii din țările Asiei și Africii pentru eliberarea națională și socială. Arătînd că în ultimii ani s-au produs însemnate schimbări în raportul de forțe din această zonă a lumii, vorbitorul a spus : o realizare importantă a forțelor revoluționare, o în- frîngere gravă a imperialismului o constituie orientarea socialistă a unui șir de tinere state din Africa și Asia. Aceste țări au și obținut primele succese în înfăptuirea unor prefaceri social-economice adinei. Statele care au pornit pe drumul dezvoltării necapitaliste aduc o contribuție reală la cauza luptei antiimperialiste. E drept că numărul acestor state nu este încă mare și că în dezvoltarea lor se ivesc multe dificultăți. Dar nici un fel de dificultăți nu pot minimaliza însemnătatea faptului că s-a făcut un început în dezvoltarea către o direcție principial nouă a țărilor recent eliberate.Comuniștii consideră drept una din cele mai importante sarcini ale politicii lor internaționale sprijinirea și ajutorarea acestor state tinere.Despre o parte considerabilă a statelor care s-au eliberat de sub jugul dependenței coloniale se poate spune că nu s-a definit încă destul de clar drumul lor de mai departe. Acolo are loc o luptă încordată pentru viitor între forțele progresiste și reacțiunea internă, sprijinită de imperialism. Sarcinile care stau în fața 

țărilor ce s-au eliberat sînt complexe și diversificate. Se pune problema de a consolida independența cucerită, de a se obține făurirea unei economii naționale de sine stătătoare, de a lichida înapoierea moștenită din trecut. Toate acestea se pot obține numai pe drumul dezvoltării sociale progresiste și al luptei consecvente împotriva imperialismului, pe drumul alianței cu țările socialiste și cu mișcarea muncitorească internațională.în prezent, problema centrală a procesului revoluționar în Asia și Africa este problema atitudinii țărănimii. care constituie acolo majoritatea populației. Acolo unde dezvoltarea industrială a luat amploare, mișcarea muncitorească a cucerit poziții serioase. Alianța clasei muncitoare si a țărănimii va permite desăvîrșirea revoluției de eliberare națională, lichidarea definitivă' a moștenirii lăsate de colonialism, imprimarea mișcării spre socialism a unui caracter mai sigur si conștient.Dacă vom aprecia în mod realist actuala stare a lucrurilor în lume, dacă vom compara dezvoltarea imperialismului. pe de o parte, cu cea a tuturor forțelor care îi sînt opuse, pe de altă parte, atunci concluzia la care vom ajunge nu poate fi decît aceea că direcțiile principale ale evoluției mondiale sînt determinate. ca si pînă acum, de activitatea forțelor revoluției si socialismului, a forțelor păcii si mișcării de eliberare națională.Partidele comuniste si muncitorești consideră că lupta împotriva imperialismului este inseparabilă de lupta pentru telurile noastre finale, pentru cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare în alianță cu celelalte detașamente ale oamenilor muncii, de lupta pentru socialism. Cheia spre succes noi o vedem în coeziunea comunistiloi- din lumea întreagă. în întărirea a- liantei tuturor forțelor antiimperialiste.Succesele obținute de partidele comuniste sînt indiscutabile. Dar consfătuirea noastră, pe bună dreptate. îsi concentrează atenția asupra problemelor nesolutionate. asupra noilor posibilități ale luptei antiimperialiste, asupra dificultăților care se ivesc pe drumul acestei lupte. A- semenea dificultăți există, iar unele din ele sînt strîns legate de situația din însăși mișcarea noastră, care, în dezvoltarea sa. trece printr-o perioadă complexă. în unele verigi ale mișcării, unitatea este grav tulburată. Unele partide frățești au suferit insuccese și chiar înfrîngeri.Arătînd că originile acestor dificultăți sînt diferite. L. I. Brejnev a spus : Una din cauze constă în faptul că în condițiile contemporane, cînd sub presiunea socialismului si a tuturor forțelor revoluționare are loc o prăbușire pe scară uriașă a rîn- duielilor lumii vechi, sporește împotrivirea burgheziei, care mizează pe descompunerea internă a mișcării comuniste și a întregii mișcări revoluționare.O altă cauză a dificultăților ivite — a susținut vorbitorul ' — rezidă în faptul că noi și noi milioane de oameni, aparținînd diferitelor pături sociale, sînt antrenate la manifestări politice active. Mulți din acești oameni se încadrează în viața politică avînd o mare rezervă de energie revoluționară, dar, totodată, noțiuni destul de neclare cu privire la drumul soluționării problemelor ce îi frămîntă De aici oscilațiile lor între explozii politice furtunoase și pasivitate politică, între iluzii reformiste și nerăbdare anarhistă.Nu putem să trecem peste divergențele care există în prezent în mișcarea comunistă și să ne prefacem că ele nu există. Aceste divergențe sînt în mare măsură cauzate de infiltrarea în mișcarea comunistă a influențelor revizioniste de dreaptă și de „stînga". Ambele devieri duc, în cele din urmă, la consecințe deopotrivă de dăunătoare, slăbesc capacitatea de luptă a partidelor comuniste, subminează pozițiile revoluționare ale clasei muncitoare și unitatea forțelor antiimperialiste.O trăsătură ce unește oportunismul de dreapta cu cel de „stînga" sînt concesiile față de naționalism, iar uneori și trecerea directă pe pozițiile naționalismului. Firește că lupta împotriva oportunismului și naționalismului în diferite țâri intră în primul rînd în sfera competenței partidelor frățești din țările respective.L. I. Brejnev s-a ocupat apoi pe larg de situația încordată a relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C. Chinez, dintre Uniunea Sovietică și R. P. Chineză, formulînd critici ascuțite la adresa politicii Partidului Comunist Chinez și a conducătorilor acestuia Re- ferindu-se, în acest context, la ciocnirile de la frontiera sovieto-chineză din luna martie, vorbitorul a arătat că U.R.S.S. a propus R. P Chineze reluarea într-un termen cît mai a- propiat a consultărilor inițiate în 1964 asupra problemelor de frontieră și că nu de mult guvernul chinez a publicat o declarație de răspuns în care este exprimată aprobarea față de ideea tratativelor. „în prezent — a subliniat L. I. Brejnev — noi pregătim răspunsul corespunzător la de

clarația chineză. Se înțelege că acest răspuns va corespunde, ca și declarația guvernului sovietic din 29 martie, liniei noastre principiale de a rezolva divergențele prin tratative și de a promova relații bazate pe egalitatea în drepturi și pe colaborarea reciproc avantajoasă".în continuare, vorbitorul a arătat că propaganda burgheză caută să defăimeze prin toate mijloacele principiul internaționalismului proletar, să-1 opună în mod artificial principiilor independenței, suveranității și egalității detașamentelor naționale ale mișcării muncitorești și comuniste. în acest scop, propagandiștii imperialiști au fabricat și pus în circulație faimoasa teorie a „suveranității limitate".Actuala situație din lume confirmă cu o forță nouă justețea și vitalitatea concepției leniniste a internaționalismului proletar, tezele principiale leniniste cu privire la a- bordarea internaționalistă de pe poziții de clasă a problemelor naționale’. Forța partidului proletar rezidă în iscusință de a folosi pe deplin posibilitățile interne în lupta pentru interesele poporului său, pentru progresul țării sale și, totodată, în interesul luptei pentru cauza internațională comună a revoluției și socialismului.Toate acestea nu înseamnă, firește, nici negarea, nici minimalizarea principiilor independentei, suveranității și egalității în drepturi a țărilor socialiste sau a oricăruia din detașamentele naționale ale mișcării, mondiale comuniste și muncitorești. Respectarea strictă a acestor principii este o lege pentru comuniști, tocmai pentru că ei sînt internaționaliști.întărirea unității mișcării comuniste este o sarcină importantă a consfătuirii noastre. Unitatea înseamnă nu vorbe, ci acțiuni. Pentru aceasta trebuie să căutăm căile de lichidare a divergențelor existente. Vorbitorul a subliniat că aceste căi sînt diferite : unele se pot rezolva prin întîlniri bilaterale și discuții tovărășești, altele pot fi lichidate de însăși viața, iar altele cer o perioadă îndelungată și o luptă intransigentă.în legătură cu căile lichidării divergențelor, vorbitorul a preconizat dezvoltarea acțiunilor comune împotriva imperialismului, lărgirea contactelor între partidele frățești, generalizarea activității teoretice a partidelor, dezvoltarea pe această bază a teoriei marxist-leniniste, a- părarea principiilor și ideilor ei fundamentale. Credem că ar fi util să perfecționăm metodele și mijloacele activității teoretice comune a partidelor comuniste, să chibzuim măsurile concrete de îmbunătățire a informării reciproce, de studiere a experienței reciproce, de organizare a schimbului sistematic de opinii. Ne pronunțăm pentru ideea de a se ține cu regularitate conferințe teoretice internaționale.Este imposibil de a se repurta victoria în lupta împotriva imperialismului, de a se obține întărirea unității mișcării comuniste și a tuturor forțelor antiimperialiste — a spus în continuare tovarășul Brejnev — fără a desfășura cea mai energică ofensivă împotriva ideologiei burgheze. în această luptă avem o armă puternică — ideologia marxism-leninismului. Astăzi, marxism-leninis- mul se află în ofensivă ; trebuie să desfășurăm și mai larg această ofensivă.Sîntem convinși că prin eforturile conjugate putem pricinui imperialismului înfrîngerea decisivă pe toate liniile, repurtînd victoria mondială în lupta pentru cauza clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii. Sintem profund convinși că discutarea sarcinilor noastre cu ceilalți participanți la mișcarea antiimperialistă ne va ajuta să contopim într-un singur torent cele maj/diferite mișcări sociale, curente poliîfJe și organizații, să asigurăm luptei perseverența maximă în urmărirea scopului propus.în această ordine de idei, vorbitorul s-a referit din nou la problema unității mișcării muncitorești și, în special, la problema relațiilor reciproce între comuniști și social-de- mocrați. Nu se poate spune — a declarat el — că linia consecventă a comuniștilor spre unitatea mișcării muncitorești n-a dat rezultate. Diferențierea în mișcarea social-demo- crată s-a intensificat; constatăm că 
o parte a acestei mișcări, inclusiv unele cadre de conducere, abandonează pozițiile anticomunismului. E- venimentele care au avut loc în ultimii ani în numeroase țări capitaliste au demonstrat cît de mult tind masele spre unitate în lupta practică împotriva monopolurilor și guvernelor lor. Dar această tendință sănătoasă' se izbește de împotrivirea îndîrjită a multor lideri ai social- democrației, care continuă să considere lupta împotriva comunismului, împotriva țărilor socialiste, drept sarcină principală. Iată de ce folosim ocazia acestui forum, pentru a le aminti liderilor social-democrației, în momentul atît de serios prin care trece lumea : răspunderea pentru faptul că posibilitățile clasei munci

toare contemporane în lupta împotriva imperialismului nu sînt nici pe departe fructificate vă revine vouă, politicii voastre, a anticomunismului.Linia noastră în privința social- democrației este absolut clară. Lupta împotriva adversarilor noștri ideologici și politici din rîndurile social-democrației o ducem și o vom duce de pe pozițiile principiale ale marxism-leninismului; în același timp, acceptăm colaborare, acțiuni comune cu cei care într-adevăr sînt gata să lupte împotriva imperialismului, pentru pace, pentru interesele oamenilor muncii.în continuare, L. I. Brejnev a relevat însemnătatea realizărilor e- conomice ale U.R.S.S. în lupta antiimperialistă și de sprijinire a mișcării revoluționare și de eliberare în lumea întreagă. După ce a citat o seric de date în legătură cu succesele obținute în dezvoltarea industriei și agriculturii, vorbitorul s-a referit la unele "aspecte calitative ale dezvoltării economice și sociale, înțelegînd întreaga importanță a menținerii ritmurilor înalte de creștere economică generală — a spus el — am adoptat, totodată, linia spre crearea celei mai avansate economii naționale din lume, atît în privința eficienței economice, cît și a nivelului tehnico-științific. Anii care s-au scurs au fost foarte rodnici și în această privință. Datorită dezvoltării accelerate a ramurilor care determină progresul tehnic — chimia, ra- dioelectronica, construcțiile de apa- rataj, de mașini grele, de precizie și altele — structura industriei se schimbă serios. în ultimii ani s-au creat premise pentru schimbări importante și în agricultură, unde am avut dificultăți însemnate. Niciodată încă statul n-a făcut investiții de capital atît de mari pentru mecanizarea complexă și electrificarea producției agricole, chimizarea ei, pentru ameliorarea pămînturilor. în ultimii ani, din inițiativa partidului a fost întreprinsă reorganizarea conducerii economiei, ne-am ocupat serios de perfecționarea metodelor de planificare și gospodărire. Această muncă complexă nu este încă desăvîrșită, dar de pe a- cum se poate vedea cît de binefăcătoare este influența ei asupra economiei naționale.Paralel cu succesele incontestabile obținute de țara noastră în ultimii ani, noi nu scăpăm din vedere nici neajunsurile care există în munca noastră și nici problemele serioase care stau în fața noastră. Viața ridică permanent asemenea probleme. Acest lucru nu e de mirare, a- vînd în vedere proporțiile economiei noastre, ritmurile rapide ale dezvoltării ei, multitudinea cerințelor și nevoilor țării noastre mari. Tocmai acum sîntem în perioada studierii aprofundate a sarcinilor de acest fel. Se elaborează noul plan cincinal, menit să devină încă un pas important în construirea comunismului, în îndeplinirea programului P.C.U.S. Este necesar să relevăm, înainte de toate, sarcina accelerării progresului tehnico-științific. Folosind avantajele orînduirii socialiste, Uniunea Sovietică a obținut succese serioase în dezvoltarea științei și tehnicii contemporane. Sîntem primii care am pus în slujba scopurilor pașnice energia nucleară, am ieșit primii în Cosmos, am obținut multe alte realizări minunate care au situat Uniunea Sovietică în primele rînduri ale progresului tehnico-științific.Vorbind însă despre aceste succese nu vrem să subapreciem forțele acelora cu care sîntem nevoiți să desfășurăm competiția pe tărîmul tehnico-științific. Ne așteaptă aici o luptă îndelungată și grea. Sîntem ferm hotărîți s-o ducem serios pentru a dovedi superioritatea socialismului și în acest domeniu, slujind astfel nu numai interesele construirii comunismului în țara noastră, dar și interesele socialismului mondial.în activitatea P.C.U.S., pe primul plan rămîne întotdeauna sarcina principală a societății socialiste — ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Dacă se ține seama de începuturile noastre, de greutățile prin care am fost nevoiți să trecem, trebuie să apreciem ca o mare victorie nivelul de trai al oamenilor muncii din U.R.S.S. atins în prezent. Necesitățile oamenilor cresc însă neîntrerupt, ceea ce duce la creșterea continuă a exigențelor față de industria și agricultura noastră. Considerăm, de asemenea, ca o sarcină importantă apropierea condițiilor de viață ale oamenilor muncii de la sate de cea a locuitorilor orașelor în privința nivelului bunăstării materiale, serviciilor social- culturale, confortului și altor condiții.Ne propunem sarcini mari în domeniul social-politic. Pe primul plan în această privință se află dezvoltarea în continuare a democrației socialiste și întărirea statului sovietic. Perfecționarea și lărgirea democrației socialiste constituie direcția principală a dezvoltării politice a societății sovietice pe drumul spre comunism. Aceasta înseamnă 

pentru noi intensificarea și perfecționarea activității tuturor organizațiilor care unesc masele și, în primul rînd, a sovietelor de deputați, sindicatelor și Corrisomolului. Ea presupune și perfecționarea bazelor legislative ale democrației. Acordăm, de asemenea, o mare importanță dezvoltării nemijlocite a principiilor democratice în colectivele în care trăiește și muncește masa principală a populației — în uzine și fabrici, în instituții, în colhozuri.Considerăm ca o sarcină a noastră importantă întărirea în continuare a alianței tuturor națiunilor, mari și mici, din țara noastră multinațională. Este vorba despre o apropiere și mai strînsă a tuturor națiunilor mari și mici din cadrul U.R.S.S., despre perfecționarea continuă a muncii legate de educarea oamenilor sovietici în spiritul patriotismului sovietic și internaționalismului socialist, al intransigenței față de ideologia naționalismului și rasismului.Exercitîndu-și rolul conducător, partidul face tot ce este necesar pentru ca masele muncitoare să poată influența activ formarea și transpunerea în viață a politicii de stat, să aibă posibilitatea reală de a-și manifesta inițiativa. Partidul combate cu hotărîre tendințele birocratice, de care aparatul administrativ nu este scutit pe deplin nici în socialism. Ridicarea rolului conducător al partidului mărește răspunderea lui pentru tot ce se face în țară, pentru prezentul și viitorul statului sovietic. Aceasta inseamnă că partidul trebuie să se dezvolte el însuși, să ridice combativitatea rîndurilor sale, să întărească unitatea lor ideologică și organizatorică.Acum P.C.U.S. unește în rîndurile sale aproape 14 milioane de comuniști. Peste o jumătate din ei sînt muncitori și țărani. <în continuare, secretarul fc neral al C.C. al P.C.U.S. a schițat direcțiile principale ale politicii externe sovietice, care au fost definite de hotărîrile Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S. întreaga activitate a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice pe planul politicii externe — a spus vorbitorul — are drept obiectiv de a se obține ca lumea socialismului să fie din ce în ce mai puternică. A- ceasta își găsește o expresie concretă în eforturile întreprinse de statul nostru, împreună cu alte țări socialiste, pentru dezvoltarea continuă a colaborării politice, economice și în domeniul apărării.Uniunea Sovietică, împreună cu alte țări socialiste, ocupă poziții active în frontul larg, clocotitor al mișcării de eliberare națională, acordă un sprijin ferm — politic, moral și material — popoarelor care luptă pentru eliberarea lor.La baza relațiilor statului sovî. iM cu țările lumii capitaliste se află principiul coexistenței pașnice a statelor, indiferent de orînduirea lor socială, fundamentat de V. I. Lenin, Acest principiu înseamnă că problemele litigioase ce apar între țări trebuie să fie rezolvate nu prin forța armelor, nu prin război, ci pe cale pașnică. Coexistența pașnică nu se extinde asupra luptei ideologiilor și nu se reduce la inexistența războiului între țările socialiste și cela capitaliste. Este vorba de reglementarea la masa tratativelor a problemelor internaționale, de coordonarea măsurilor pentru diminuarea primejdiei de război și pentru destinderea încordării internaționale, precum șl de legături economice, comerciale, tehnico-științifice și culturale, reciproc avantajoase.Referindu-se în continuare la necesitatea creării unor sisteme de securitate colectivă în diferite părți ale globului, vorbitorul a arătat că U.R.S.S. va face totul pentru realizarea programului concret de asigurare a securității în Europa, formulat de țările participante la Tratatul de la Varșovia.El a reafirmat, de asemenea, că Uniunea Sovietică este dispusă să se ajungă la un acord cu privire la dezarmarea generală și totală, la măsurile de limitare și frînare a cursei înarmărilor și, în primul rînd, a celor racheto-nucleare.în încheiere, L. I. Brejnev a spus : Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic își vor multiplica și de acum înainte aportul Ia îndeplinirea sarcinilor luptei antiimperialiste, vor apăra ’ neabătut cauza păcii, democrației, independenței naționale și socialismului.Mișcarea noastră are o istorie mare și glorioasă. La începuturile ei au stat marii gînditori și revoluționari Karl Marx și Friedrich Engels. De neprețuit este meritul lui Lenin, care a dat răspunsuri la cele mai acute probleme ridicate de viață, a indicat cele mai eficiente forme de luptă împotriva imperialismului, împotriva a. supririi sociale și naționale, pentru victoria revoluției socialiste și triumful comunismului. Centenarul nașterii lui V. I. Lenin este o sărbătoare a tuturor comuniștilor din lume. Convingerea P.C.U.S. este că apropiatul jubileu leninist trebuie folosit pentru activizarea continuă a activității ideologice în mișcarea comunistă.Mișcarea comunistă, atașată nemuritoarei învățături a lui Marx, Engels, Lenin, dispune acum de posibilități gigantice pentru a obține, în alianță cu toate forțele antiimperialiste, noi victorii în lupta istorică pentru eliberarea socială și națio, nală a popoarelor pentru pace, pentru luminosul viitor comunist al întregii omeniri.
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(Urmare din pag. a IV-a)al experienței de luptă, nu înseamnă prin ele însele subminarea unității internaționale a mișcării noastreInternaționalismul proletar — a spus în continuare vorbitorul — constituie izvorul forței ideologice și politice a mișcării muncitorești revoluționare în toate etapele istoriei sale.- Mișcarea noastră a obținut victorii istorice în confruntarea cu forțele dușmanului de clasă, datorită solidarității internaționale. Ideea internaționalismului proletar este legată în modul cel mai strîns de însăși esența luptei de clasă. Ea decurge din necesitățile acestei lupte și exprimă sensul universal și profund umanist al misiunii eliberatoare istorice a proletariatului.Politica statelor imperialiste — a afirmat vorbitorul — în pofida contradicțiilor care le macină, este din ce în ce mai supusă exigențelor strategiei globale a luptei împotriva socialismului. Imperialismul , american joacă rolul «onducător în această luptă.In epoca actuală lupta fiecăruia dintre partidele comunistei dusă la scară națională, a devenit o parte integrantă a frontului hotărîtor al luptei împotriva imperialismului pe scară internațională. Trebuie să opunem. strategiei globale a imperialismului frontul internaționalist comun al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. De aceea atitudinea față de principiile internaționalismului a devenit în prezent criteriul fundamental de apreciere a justeței liniei politice a fiecărui partid comunist și a întregii mișcări muncitorești internaționale.In continuarea acestei afirmații, vorbitorul a formulat o serie de critici la adresa politicii P. C. Chinez și a conducătorilor săi, a congresului al IX-lea al P.C.C.

(Urmare din pag. a IV-a)tual ca atotputernic si capabil de a hotărî după bunul său plac pacea și libertatea popoarelor, pe atît ar fi de. necorect și de primejdios să se considere că raportul de forte a și aplecat, definitiv și ireversibil, talerul balanței în asemenea măsură încît imperialismul nu mai constituie acum o amenințare permanentă pentru întreaga omenire.Evidențiind că în lupta sa de zi. cu zi. și. de asemenea, la congresele sale, P.C. Francez respinge ambele puncte de vedere. W. Rochet s-a ref .rit la necesitatea intensificării luptei împotriva manevrelor a- gresive ale imperialismului, pentru pace și independentă națională, pentru libertatea și securitatea popoarelor.în această privință. P.C.F. acordă o importantă de prim plan securității europene. S.U.A. consideră Europa occidentală ca un atu principal al strategiei sale expansioniste și dominatoare. Nu numai că se străduiește să-și asigure controlul asupra unei părți importante a potențialului său economic, dar face din Europa occidentală o trambulină a politicii sale agresive împotriva țărilor socialiste. Pactul Atlantic și organizația sa militară constituie expresia acestei strategii. Prin- mejdia pe care ele o conțin este agravată de faptul că ' liderii S.U.A. fac din forțele militariste și revanșarde ale Germaniei de la Bonn principalul punct de sprijin al luptei lor împotriva țărilor socialiste din Europa. Aspirațiile expansioniste ale conducătorilor de la Bonn constituie astăzi principalul focar de încordare în Europa. Politica lor constituie un obstacol în calea instaurării unei securități leale pentru toate popoarele europene.Partidul nostru duce și va duce și pe viitor o luptă hotărîtă împotriva politicii războinice a imperialiștilor americani și vest-germani, împotriva alianței atlantice care este instrumentul acestei politici și care comportă riscul de a antrena popoarele Europei occidentale într-un conflict pentru interese care nu sînt ale lor. Desfășurăm și vom desfășura — a spus W. Rochet — o amplă activitate pentru a antrena întregul nostru popor în lupta pentru un sistem de securitate colectivă europeană, care să înlocuiască blocurile militare an. tagoniste. Bineînțeles, un asemenea sistem este condiționat de recunoașterea și respectarea frontierelor actuale din Europa, recunoașterea de drept a R.D.G., interzicerea accesului Germaniei occidentale la arma nucleară, indiferent sub ce formă, renunțarea de către conducătorii de la Bonn la pretenția lor de a reprezenta întreaga Germanie.Sîntem hotărți să sprijinim activ măsurile preconizate în acest sens în proiectul de declarație și, în special, inițiativa țărilor socialiste pentru o conferință a tuturor țărilor europene în problemele securității pe continentul nostru. Sîntem conștienți că, pentru a învinge împotrivirea conducătorilor reacționari occidentali și pentru a asigura victoria acestor măsuri trebuie antrenate mase populare largi care să-și exprime cu și mai multă forță voința de pace.Un factor important al slăbirii relative a sistemului imperialist, a declarat în continuare vorbitorul, este dezvoltarea luptelor clasei muncitoare și ale altor pături de oameni ai muncii în țările capitaliste.

Cuvîntarea tovarășului

Wladyslaw Gomulka
Mijlocul cel mai bun pentru toate partidele noastre de a contribui Ia diminuarea consecințelor negative ale divizării și de a acționa în favoarea lichidării acestei divizări este întărirea unității și solidarității noastre internaționaliste în lupta împotriva imperialismului.In prezent, sursa ideologică principală a amenințării la adresa unității mișcării comuniste mondiale și a unității sistemului socialist, cît și numitorul comun incontestabil al tuturor tendințelor centrifuge cu caracter dogmatic și revizionist. — a spus vorbitorul — este naționalismul. Aceasta deoarece atît dogmatismul stîngist cît și revizionismul de esență social-democrată își îndreaptă, ambele, tăișul lor antileni- nist împotriva unității mișcării comuniste. Naționalismul nu are nimic comun cu respectarea independenței și a caracterului specific național al diverselor țări socialiste și al diferitelor partide comuniste. Opoziția principiului autonomiei față de principiul solidarității internaționale este absolut contrară atît intereselor mișcării în ansamblul ei, cît și intereselor fiecărui partid luat în parte.Fiecare partid comunist — a arătat în continuare tovarășul W. Gomulka — determină în mod autonom linia sa politică, bazîndu-se pe cunoașterea realității concrete din propria sa țară, pe baza principiilor marxism-leninismului și a experienței întregii noastre mișcări, a cărei parte componentă este. Fiecare partid este răspunzător pentru politica sa atît în fața poporului său, cît și a clasei muncitoare internaționale.Dacă în cursul creării premiselor luptei pentru socialism în țara lor diferite partide ajung la concluzii diferite de cele ale altor partide, a- ceasta nu înseamnă încă ■ violarea principiilor internaționalismului. A- menințarea la adresa unității inter

Cuvmtârea tovarășului

Waldeck Rochet
Marea mișcare muncitorească .și democratică ce a avut loc în Franța în mai și iunie 1968 a arătat amploarea și importanța inedită a acestor lupte. Ea a marcat prima înfruntare de proporții între masele de oameni ai muncii și capitalismul monopolist de stat în Franța. Caracterul reacționar și antisocialist al politicii monopolurilor și al statului monopolist s-a agravat necontenit în ultimii ani. In timp ce în zece ani producția și productivitatea muncii au crescut în mod considerabil, puterea de cumpărare a salariilor era în mai 1968, în ansamblu, neschimbată. Patru milioane de oameni ai muncii erau cu desăvîrșire în imposibilitate de a face față necesităților lor. Cuceriri ale muncitorilor, ca de pildă asigurările sociale, sînt puse în cauză și mutilate.Pe plan politic, monopolurile au într-o măsură tot mai mare tendința de a lichida democrația, de a exclude orice formă de participare și control al maselor asupra treburilor publice, de a restrînge drepturile sindicatelor, de a înlocui instituțiile reprezentative tradiționale prin structuri și organisme croite pe măsură, în care marele capital are garanția că poate face să prevaleze interesele sale particulare față de interesul maselor de oameni ai muncii și al națiunii.Ceea ce a caracterizat mișcarea care a avut loc în Franța în mai și iunie 1968, cu cei 9 milioane de greviști ai săi, este tocmai faptul că, mai presus de revendicările economice imediate pe care le formula, ea a pus în cauză dominația monopolurilor și puterea de stat. Ea a urmărit înfăptuirea unor prefaceri democratice profunde pe plan economic și social, precum și pe plan politic, atestînd că ideile socialismului au cîștigat pături largi de oameni ai muncii. Mișcarea din mai—iunie 1968 a dovedit, de asemenea, că este posibil să fie atrase noi pături sociale, în special intelectuali, alături de clasa muncitoare, în lupta împotriva monopolurilor și a puterii acestora.Revoluția științifică și tehnică are drept rezultat o creștere a numărului de lucrători intelectuali, în special profesori, cercetători, ingineri și tehnicieni. în Franța, această creștere a fost de aproape 50 la sută în zece ani. Numărul studenților a crescut rapid. Știința, devenind astăzi în mod nemijlocit o forță de producție, tot mai mulți intelectuali sint angajați direct în producție. în imensa lor majoritate, ei sînt acum muncitori salariați, exploatați. Aspirațiile lor creatoare se izbesc de politica monopolurilor. Astfel, ei participă în număr tot mai mare la luptele economice și politice, alături de clasa muncitoare.în aceste lupte, tinerii muncitori și o parte a tineretului studențesc au dat dovadă de o mare combativitate. (Partidul nostru dă dovadă de înțelegere și încredere în acest tineret. El acordă o importanță extremă întăririi activității sale în diferitele pături ale tineretului, inclusiv tineretul studențesc.Pornind de la faptul că protestul împotriva caracterului retrograd al structurilor și învățămîntului universitar a constituit punctul de plecare cronologic al mișcării din mai și iunie, unii au fost tentați să tragă concluzii pripite în legătură cu o pretinsă slăbire a rolului revoluționar al clasei muncitoare. în realitate, puternica mișcare din mai-iunie din Franța a fost pregătită prin luptele clasei muncitoare din ultimii zece ani, prin lupta neobosită pe care partidul nostru a angajat-o din pri

naționale a mișcării noastre nu apare decit atunci cînd un partid, consi- derînd ca absolut punctul său de vedere specific, îl transformă într-o dogmă și se străduiește sâ-1 impună altor partide ca unică linie de activitate conformă marxism-leninismului.Marxiștii nu s-au îndoit niciodată că diferitele țări vor ajunge la socialism pe căi diferite, care vor depinde într-o mare măsură de specificul perioadei istorice și al țării respective, cit și de raportul de forțe pe arena internațională.în unele țări mișcarea eroică de partizani a răsturnat dominația imperialistă Se poate admite că în viitor, de asemenea, în numeroase țări calea luptei armate de partizani se va dovedi adecvată și necesară în lupta împotriva imperialismului. Ar fi totuși o greșeală să absolutizăm această formă de luptă și să o tratăm ca o directivă universală pentru toate partidele comuniste.Numeroase partide frățești din țări capitaliste dezvoltate își pun anumite speranțe în posibilitatea transformării structurale, sociale și economice, pașnice, a țării lor în direcția socialismului, prin utilizarea mecanismelor politice parlamentare, prin crearea unor coaliții a diverselor grupuri politice etc. Unele partide prevăd, de asemenea, în cazul succesului unei asemenea concepții, posibilitatea menținerii în cadrul sistemului socialist a unor anumite instituții politice ale sistemului parlamentar liberalo-burghez, între altele, a dreptului la activitate al partidelor de opoziție ; partidele frățești pot, evident, dezvolta în programele lor asemenea perspective, cu toate că în practică ele nu și-au găsit pînă acum o aplicare istorică. Ar fi totuși nejust ca partidele în discuție să absolutizeze punctul lor de vedere și în special să se aștepte ca partidele comuniste aflate la putere să se adapteze acestui punct de vedere în practica lor politică.Partidul nostru este profund con- 

ma zi împotriva puterii gaulliste a monopolurilor.Pe de altă parte, abia din momentul în care muncitorii au intrat în acțiune în mod masiv și organizat a căpătat întreaga sa forță mișcarea împotriva regimului de putere personală, pentru o democrație de tip nou. Posibilitățile create, de instaurare a unui regim de democrație înaintată, nu au putut fi însă traduse în viață, a arătat vorbitorul, datorită lipsei unității forțelor muncitorești și democratice, refuzului conducătorilor socialiști de a accepta un program comun de acțiune.Justețea politicii P. C. Francez în evenimentele din mai—iunie 1968, a continuat el. a fost demonstrată de ,.nu“-ul care a predominat la referendumul din 27 aprilie, de voturile acordate candidatului P. C. Francez la alegerile prezidențiale, Jacques Duclos. întrunind aproape 5 milioane de voturi, adică peste 21 la sută din sufragii, P.C.F. a repurtat un succes important. El a apărut ca marea forță a reînnoirii democratice a țării noastre, ca exponent al aspirațiilor clasei muncitoare și democraților la unitate, ca marele partid al socialismului. Acum, sarcina noastră este de a mobiliza masele populare într-o acțiune unită, de o amploare fără precedent, împotriva politicii monopolurilor și împotriva puterii lor. în același timp, partidul nostru luptă pentru o orientare a politicii franceze care să corespundă în mod consecvent interesului național și interesului păcii — ceea ce implică denunțarea apartenenței Franței la alianța atlantică, realizarea cu toate țările, și îndeosebi cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, a unei colaborări reciproc avantajoase, intervenția activă în favoarea instituirii unui sistem de securitate colectivă europeană, susținerea mișcării de eliberare națională.Noi nu disociem datele naționale și datele internaționale ale luptei de clasă și nici răspunderile naționale de răspunderile internaționale ale partidului nostru. Partidul nostru, a subliniat vorbitorul, este în Franța exponentul cel mai consecvent al politicii de independență și de pace. Pe el se sprijină speranțele acelora care, în țara noastră și în lume, doresc să vadă Franța aducînd o contribuție activă la coexistența pașnică, la securitatea europeană, la colaborarea cu țările socialiste, la lupta popoarelor împotriva imperialismului.în continuare, el a arătat că P.C.F. dă dovadă de cea mai mare vigilență în fața celor două curente care tind în permanență să denatureze doctrina și acțiunea: oportunismul de dreapta, pe de o parte, stîn- gismul, pe de altă parte. Oportuniștii de dreapta neagă necesitatea unei lupte reale pentru socialism. Ei se mulțumesc de fapt cu cîteva schimbări în politica burgheziei și în personalul său guvernamental, fără a urmări să atace pozițiile marelui capital, să consolideze pe cele ale maselor muncitoare.Refuzînd sistematic să ducă împreună cu comuniștii o luptă unită pentru interesele clasei muncitoare și ale aliaților săi, conducătorii so- cial-democrați din Franța poartă în întregime greaua răspundere a divizării forțelor muncitorești și democratice. Politica lor suferă o discreditare crescîndă în rîndurile muncitorilor și democraților. Prăbușirea sufragiilor partidului socialist, care a întrunit numai 5 la sută din voturi, la alegerile de la 1 iunie, constituie o mărturie în acest sens.în ciuda noilor obstacole ridicate 
pe drumul unității, P.C.F. își va 

vins că, mergînd pe calea internaționalismului proletar, mișcarea comu. nistă internațională va reuși să depășească treptat actualele dificultăți. Țelurile istorice ale luptei clasei muncitoare internaționale sînt comune. Ceea ce îi unește pe comuniști este incomparabil mai puternic decît ceea ce poate să-i dezbine.Unitatea mișcării comuniste mondiale, unitatea tuturor forțelor socialismului are o importanță hotărîtoare pentru coeziunea tuturor forțelor antiimperialiste. Comunitatea unită a statelor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, statele antiimperialiste eliberate din robia colonială și mișcarea de elibe. rare națională, toate forțele social- politice care luptă pentru pace împotriva imperialismului, reacțiunii și războiului — toate aceste forte conferă invincibilitatea frontului antiim- perialist. Comuniștii sînt forța principală și avangarda acestui front.Curentul de clasă al luptei mișcării muncitorești internaționale pentru eliberarea socială și națională, pentru socialism, se unește cu lupta omenirii întregi de a preveni un nou război mondial. Ocupînd propriile sale poziții de clasă în frontul mondial al luptei pentru pace, acest curent constituie, în același timp, forța conducătoare, unica forță capabilă să întărească și să dezvolte frontul luptei pentru pace.Misiunea istorică a mișcării comuniste constă în a da o orientare tuturor forțelor antiimperialiste, a le grupa într-un puternic front de luptă socială revoluționară. Această sarcină istorică a mișcării comuniste decurge din caracterul obiectiv al luptelor sociale în vremurile noastre. Nici o altă mișcare socială nu este în stare să-și asume misiunea noastră, deoarece nici o mișcare socială nu înglobează, prin programul său, totalitatea problemelor sociale și nu se sprijină pe o bază socială internațională atît de largă ca clasa muncitoare. Partidele comuniste și muncitorești din lumea întreagă reprezintă mișcarea politică cea mai puternică a timpului nostru. Mari sînt posibilită. file și mare este răspunderea noastră. Cele mai nobile speranțe și aspirații ale omenirii la libertate, progres și pace se concentrează în jurul mișcării noastre și își găsesc expresia cea mai profundă în idealurile socialiste.
spori eforturile pentru a-1 cîștiga pe muncitorii socialiști la cauza unității. Căci realizarea unității de. luptă a clasei muncitoare este indispensabilă pentru victoria socialismului.Vorbitorul a arătat că, în același timp, P.C.F. desfășoară lupta împotriva oportunismului de stînga, care neagă legătura existentă între lupta economică și lupta politică. între lupta pentru democrație și lupta pentru socialism. Pe scurt, în timp ce se complace în frazeologie ultrarevo- luționară, el face jocu] reacțiunii și al imperialismului prin politica sa provocatoare și prin tentativele sale de a diviza mișcarea muncitorească si revoluționară, forțele antiimperialiste.în continuare. W. Rochet ă criti-. cat Statutul adoptat de recentul Congres al Partidului Comunist Chinez, precum și politica conducătorilor acestui partid.Subliniind în continuare că datoria internaționalistă a partidelor comuniste este să-si consacre toate e- forturile cauzei unității mișcării, W. Rochet a arătat că există o temelie : solidă pentru această unitate. Cu toate acestea, unitatea nu se va realiza spontan. Ea presupune o acțiune permanentă și hotărîtă, eforturi tenace pentru lichidarea divergentelor care se pot ivi într-o problemă sau alta.Menționînd că proiectul de decla- ; rație subliniază că unitatea mișcării și consolidarea ei au drept chezășie aplicarea principiilor care orientează relațiile dintre partidele noastre comuniste și muncitorești, el a spus că P.C.F. este ferm atașat principiului suveranității fiecărui partid comunist și principiului internaționalismului proletar. Partidele comuniste sînt independente și egale în drepturi. Așa cum s-a mai spus cu diferite prilejuri, nu există și nu pot exista astăzi partide „dominante" și partide „subordonate", așa cum nu există și nu poate exista un „centru" sau mai multe „centre" care să conducă activitatea partidelor comu- | niște. Fiecare partid determină și trebuie să determine, în deplină, independență, pe baza marxism-leninismului și ținînd seama de condițiile naționale, politica sa și formele sale de acțiune. în același timp, internaționalismul proletar este o parte integrantă a doctrinei și acțiunii fiecărui partid comunist. Fără îndoială, prima din răspunderile internaționaliste ale partidului nostru este de ; a conduce pînă la succes lupta muncitorilor din Franța. Dar această răspundere nu ne poate face să neglijăm de a lua în considerare interesele generale ale mișcării muncitorești revoluționare mondiale. P.C.F. este atașat în mod neabătut principiului internaționalismului proletar El va continua să dezvolte și să consolideze legăturile sale de prietenie și de colaborare frățească cu partidele frățești pe baza marxism-leninismului, a egalității și independentei, a internaționalismului proletarFără îndoială, partidele comuniste se află în fața unor condiții de luptă și a unor probleme de o mare diversitate. Dar această diversitate nu trebuie să însemne diviziune, așa cum independenta necesară fiecărui partid nu trebuie să ducă la izolare sau la naționalism.în nici un caz, divergențele care s-au ivit într-o problemă dată nu trebuie să capete prioritate față de ceea ce unește toate partidele noastre. In nici un caz ele nu trebuie să constituie un obstacol în calea acțiu- . nii comune pentru atingerea obiectivelor noastre comune. Numai prin schimburi de experiență și confruntarea jdeilor, prin întîlniri bilaterale : și multilaterale, prin conferințe internaționale și mai cu seamă prin ; colaborare în lupta comună contra imperialismului pot și trebuiesc lichidate divergențele, a spus vorbitorul, i în încheiere, el a declarat că adoptarea documentelor consfătuirii va permite să se facă noi pași în direcția coeziunii partidelor comuniste și muncitorești, să ridice unitatea lor la un nivel superior.
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Luînd cuvîntul, R. GIOLDI, 
membru al Comitetului Execuiiv al 
C.C. al P.C. din Argentina, a sprijinit proiectul documentului principal. Subliniind că principala contradicție a epocii noastre este contradicția dintre imperialism și sistemul socialist, vorbitorul a arătat că ar fi greșită concepția după care contradicția fundamentală este între imperialism și „lumea a treia". O asemenea afirmație ar lipsi mișcarea de eliberare națională de adevăratul ei sens istoric. Legătura acestei mișcări cu sistemul mondial socialist și clasa muncitoare internațională constituie garanția succeselor luptei de eliberare.în legătură cu caracteristicile imperialismului contemporan, vorbitorul a subliniat că ascuțișul atacurilor imperialiste este îndreptat împotriva statelor socialiste — forța hotărîtoare a frontului antiimperialist.Reprezentantul P.C. din Argentina a vorbit în continuare despre importantele succese obținute de mișcarea revoluționară și antiimperia- listă mondială. O mare însemnătate, a spus el, are participarea la luptă a păturilor celor mai largi ale populației. Trebuie să desfășurăm în rîndurile lor o activitate revoluționară, să le educăm în spiritul marxism- leninismului.Vorbitorul a arătat că superioritatea socialismului se manifestă și în domeniul democrației. Chiar din prima zi a existenței sale — a subliniat el — statul socialist este de un milion de ori mai democratic decît cea mai largă democrație burgheză.în continuare, R. Gioldi a criticat conducerea P. C. Chinez.El a exprimat apoi solidaritatea poporului argentinean cu lupta .poporului vietnamez și a subliniat importanța revoluției din Cuba. Ară- tînd că guvernele burgheze privesc cu ostilitate actuala consfătuire a partidelor comuniste și muncitorești, vorbitorul a adus la cunoștință faptul că guvernul argentinean a promulgat la 4 iunie o lege pe baza căreia comuniștii care participă la această consfătuire sînt pasibili de detențiune pe termen de 10 ani. Acest act sama-< volnic — a spus el — esțe o nouă dovadă a slăbiciunii regimului care conduce țara.

I. LEOTLEITOR, membru al Comitetului de conducere și secretar al C.C. al Partidului Muncii din Elveția, a caracterizat pe scurt situația economică și. politică a Elveției, subliniind că, pentru această țară mică, lupta pentru asigurarea securității este o problemă de importanță vitală. Aceasta presupune respectarea strictă a principiului neutralității de stat, promovarea unei politici externe constructive, manifestarea unor inițiative de pace, recunoașterea R. D. Germane, a R. D. Vietnam și a R.P.D. Coreene, sprijinirea cererilor cu privire la crearea unor zone denuclearizate în Europa, semnarea tratatului de nedisiminare a armelor nucleare.Partidul nostru, a spus vorbitorul, salută apelul consfătuirii de ia Budapesta a țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia cu privire la desființarea simultană a blocurilor militare și convocarea unei conferințe pentru discutarea problemelor securității europene.El a arătat că lupta pentru pace și coexistență pașnică este o sarcină primordială pentru Partidul Muncii din Elveția. Această sarcină trebuie să fie realizată in strînsă legătură cu toate mișcările de eliberare, acțiunile de demascare și izolare a imperialismului, de luptă împotriva acestuia. Eficacitatea acestei lupte depinde de unitatea sistemului socialist și a mișcării muncitorești internaționale. Realizarea unei asemenea unități poate fi atinsă pe baza respectării stricte a principiilor independenței, dreptului la autodeterminare al popoarelor și statelor, dreptului fiecărui partid comunist și muncitoresc de a-și defini în mod independent politica, acțiunile și calea spre socialism, în conformitate cu principiile internaționalismului proletar și ținînd seama de situația concretă din țară, de tradițiile, de condițiile de luptă, fără nici un amestec din partea altor partide. Orice încălcare a acestor principii creează noi dificultăți și aduce prejudicii întregii mișcări . comuniste internaționale.în acest context, vorbitorul a criticat linia politică a P.C. Chinez. Pornind de la aceleași principii, a arătat el, noi nu putem aproba nici acțiunile întreprinse în Cehoslovacia de cele cinci țări membre ale Tratatului de la Varșovia. Asemenea evenimente afectează întreaga mișcare, în cursul procesului uriaș și dificil de construire a unei noi orînduiri sociale, paralel cu victorii și succese se pot ivi greșeli și insuccese. Asemenea probleme trebuie să fie discutate de Ia partid la partid, într-o atmosferă tovărășească. Nu orice critică poate fi privită ca antisovietică sau antisocialistă.Faptul că unele partide nu participă la lucrările consfătuirii arată că, deocamdată, este imposibilă elaborarea unui document general care să poată deveni pentru toate partidele o platformă politicăJși ideologică comună, fundamentata din punct de vedere științific. Cu toate acestea, a spus el, considerăm că actuala consfătuire este un moment important pe calea spre înlăturarea divergențelor.în cuvîntul său, W. KASHTAN, secretar general al Partidului Comunist din Canada, a exprimat acordul delegației sale cu proiectul documentului principal, arătind ca nu poate accepta punctul de vedere potrivit căruia poate fi adoptat un singur capitol al documentului.Referindu-se la situația internațională actuală, vorbitorul a spus că zădărnicirea strategiei imperialismului constituie una din premisele cele mai importante pentru asigurarea păcii, independenței și suveranității Canadei Fiecare înfrîngere suferită de imperialismul american stimulează forțele patriotice și iubitoare de pace care acționează în Canada. Sub 
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presiunea crescîndă a opiniei publice care se pronunță pentru smulgerea Canadei de sub influența imperialismului american, guvernul a început să-și revizuiască politica externă față de America Latină, China, Africa, precum și angajamentele sale în blocul nord-atlantic. Vorbitorul a arătat că Partidul Comunist din Canada se pronunță pentru o politică externă cu adevărat independentă, urmărind ieșirea Canadei din N.A.T.O. șl N.O.R.A.D., aprobarea politicii de neaderare la blocuri militare, sprijinirea sistemului de securitate europeană, recunoașterea R.D. Germahe și a frontierelor postbelice, recunoașterea R. P. Chineze, sprijinirea programului Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud ca bază pentru reglementarea justă a conflictului militar din Vietnam, soluționarea crizei din Orientul Mijlociu în conformitate cu rezoluția din noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate, sprijinirea tuturor popoarelor coloniale care luptă pentru eliberarea lor, extinderea comerțului cu țările socialiste și cele în curs de dezvoltare, pe o bază reciproc avantajoasă, dezarmarea.După ce a arătat că între lupta pentru coexistența pașnică și cea împotriva imperialismului nu există nici o contradicție, vorbitorul a spus că lupta de clasă a muncitorilor din țările capitaliste este in continuă creștere.Referindu-se la divergențele existente în mișcarea comunistă, reprezentantul P.C. din Canada a subliniat că imperialismul trage foloase din acestea. El a criticat politica conducerii Partidului Comunist Chinez.în încheiere, vorbitorul a spus că, în cele din urmă, mișcarea comunistă va găsi forța necesară pentru a depăși dificultățile actuale.
Secretarul general al Partidului Co

munist din Spania, SfiNTISGO 
CARRILLO, a subliniat în cuvînta- rea sa avîntul luptei antiimperialiste ce se desfășoară în lume. El a salutat marele exemplu de luptă antiimperialistă al poporului vietnamez, eroismul lui Che Guevara, lupta popoarelor din America Latină asupra cărora exemplul Cubei exercită o mare influență. El a amintit bătăliile de clasă care se desfășoară în Europa, mai ales în Franța și Italia. Datorită luptei de clasă ce se desfășoară în Spania, începe să se contureze ziua de mîine a țării, viitorul ei în condițiile libertății și socialismului. Subliniind rolul partidului comunist în lupta împotriva dictaturii franchiste, vorbitorul a evocat amintirea eroilor din trecut și prezent, expunînd, totodată, noile posibilități ce se deschid astăzi luptei împotriva imperialismului, pentru democrație și socialism. El a analizat noile aspecte ale mișcării de eliberare națională care, în ciuda diversității trăsăturilor sale caracteristice, se dezvoltă în sensul transformărilor socialiste, ca parte a procesului revoluției socialiste mondiale.Vorbitorul a arătat că, în prezent, mișcarea comunistă se află în fața unei noi situații. In prezent există sistemul mondial socialist care cuprinde 14 state, iar acum, cînd încă nu am repurtat victoria deplină asupra capitalismului, ne aflăm în fața unor probleme generate de disensiunile existente încă în lumea socialistă. Trebuie să recunoaștem existența dificultăților în relațiile dintre statele socialiste, să analizăm cauzele lor și să demonstrăm astfel că noi, comuniștii, sîntem capabili să le depășim.In etapa actuală, criteriul hotărîtor al internaționalismului proletar îl constituie capacitatea fiecărui partid de a-și elabora politica națională și internațională care să determine înaintarea, atît a revoluției în interiorul tării, cît și a procesului revoluționar mondial. Demonstrînd superioritatea radicală a socialismului asupra capitalismului — a spus el — noi, în calitate de marxist-leni- niști, trebuie să ne situăm, în același timp, pe poziții critice dacă în vreo țară socialistă se manifestă vreun fenomen negativ. Așa s-a întîmplat anul trecut, cînd cele cinci țări ale Tratatului de la Varșovia au întreprins acțiunea din Cehoslovacia. Dezacordul nostru cu această măsură este cunoscut, dar el nu reprezintă cîtuși de puțin un amestec în treburile vreunui partid.Referindu-se la proiectul documentului principal, vorbitorul a spus că acesta cuprinde elemente în care punctele de vedere coincid cu cele ale partidului său. Totodată, Partidul Comunist din Spania, dînd dovadă de o abordare constructivă și internaționalistă, a exprimat o serie de rezerve în legătură cu anumite puncte pe care le-ar dori formulate mai corespunzător realității.Vorbitorul a subliniat necesitatea unei noi unități a mișcării comuniste internaționale, a cărei bază teoretică poate fi numai marxism-leninismul, și care trebuie să țină seama, în același timp, de trăsăturile caracteristice ale momentului actual. în prezent, cînd nu mai poate exista „centru" conducător, nici „partid conducător", unitatea poate fi obținută numai în condițiile independenței depline a partidelor în elaborarea liniei lor politice. Recunoașterea diversității nu duce la dezbinare. Dimpotrivă, dacă ea pornește de la principiile noastre, constituie un factor de îmbogățire a mișcării. Problemele principiale ale mișcării nu pot fi rezolvate nici prin vot, nici prin majoritate de voturi. Operînd cu noțiunile de „majoritate" și „minoritate" în mișcarea comunistă internațională, nu facem decît să provocăm noi divergențe. Metoda justă constă în discutarea problemelor în spiritul înțelegerii reciproce și al căutării unor soluții în stare să ducă spre unitate.în încheiere, S. Carrillo și-a exprimat convingerea că, în condițiile promovării unei politici marxist-le- niniste, de unitate, nimeni și nimio nu va putea învinge mișcarea comunistă, iar transformarea socialistă a societății va fi încununată de succes.
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LUIZ COLOS PRESTOS, 

secretar general al Partidului Comunist Brazilian, a arătat că este de a- cord cu proiectul documentelor supuse dezbaterii. După ce a relevat însemnătatea consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, vorbitorul a arătat că sistemul socialist mondial constituie forța hotărîtoare în lupta antiimperialistă, un rol de. frunte în această luptă revenind Uniunii Sovietice.Arătînd că P.C. Brazilian este un partid cu adevărat național, el a subliniat că patriotismul comuniștilor brazilieni este consecvent. Fiind internaționaliști, ei nu uită niciodată în cursul luptei pentru interesele poporului din propria lor țară interesele generale ale mișcării muncitorești revoluționare mondiale.Vorbitorul a atras atenția că situația din America Latină este complexă și diferă de la o țară la alta.Referindu-se la problemele relațiilor dintre partidele frățești, L. Pres- tes a arătat că P.C. Brazilian a fost întotdeauna de părere că aceste relații trebuie să se bazeze pe respectul reciproc, pe recunoașterea independenței fiecărui partid în rezolvarea problemelor sale, în conformitate cu particularitățile procesului revoluționar din fiecare țară. Cu ajutorul întîlnirilor bi sau multilaterale — a spus el — pot fi rezolvate divergențele care se ivesc. Numai pe o bază care să asigure condițiile pentru o critică utilă poate fi evitată apariția fracționismului. Vorbitorul a formulat, în continuare, critici la adresa conducerii P.C. Chinez.El a salutat prezența la consfătuire a delegației P.C. din Cuba, subliniind că partidul său sprijină în mod hotărît, prin toate mijloacele, lupta curajoasă a poporului frate din a- ceastă țară.
Șeful delegației Partidului Comunist 

Italian, ENRICO REMOTER, 
vicesecretar general al P.C.I., a prezentat în cuvîntarea sa lupta politică actuală din Italia, caracterizată nu numai prin marile succese obținute de forțele de stînga . în alegeri, ci și prin importantele acțiuni de masă pe plan social și politic. Comuniștii italieni luptă pentru promovarea unei politici de pace, pentru ieșirea Italiei din N.A.T.O., pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie cu toate țările,. în primul rînd cu cele socialiste.Subliniind că nu poate exista . un model unic de socialism, vorbitorul a spus că comuniștii italieni intenționează să meargă spre socialism pe o cale democratică, ceea ce presupune, o ascuțită luptă de clasă și, în același timp, contribuția diferitelor forțe, politice progresiste la construirea noii societăți. Comuniștii italieni nu intenționează să impună cuiva modelul lor propriu, ci se străduiesc să răspundă realității so- cial-istorice concrete din Italia. . Pe fondul marilor succese repurtate de lupta revoluționară după cel de-al doilea război mondial, în fața mișcării comuniste și muncitorești internaționale au apărut dificultăți și probleme nerezolvate, tocmai în zilele noastre cînd devine mai necesar un nou avînt al internaționalismului. Dar unitatea mișcării comuniste nu poate fi rezultatul copierii de către unele partide a politicii altora. Dimpotrivă, este necesar ca unitatea să fie creată ținîndu-se seama de diversitatea și originalitatea experienței fiecărui partid.Criticînd anumite aspecte ale politicii Partidului Comunist Chinez, vorbitorul a arătat, în același timp, că trebuie elucidate și greșelile, șl lipsurile politicii altor partide comuniste față de China. Tocmai de aceea, a spus el, P. C. Italian este gata să-și aducă contribuția la toate analizele ce pot fi utile depășirii situației actuale sau, cel puțin, la reducerea încordării.'El a arătat că dorința comuniștilor este ca noul raport de forțe din lume să asigure fiecărui popor posibilitatea de a-și exprima poziția sa proprie, independentă în problemele politicii internaționale. De aici decurge necesitatea respectării depline a principiilor^ egalității în drepturi și suveranității fiecărui popor. Internaționalismul nu trebuie opus acestor principii, întrucît unitatea internaționalistă nu poate fi trainică și profundă decît dacă se bazează pe respectul independenței fiecărui partid, a fiecărei țări.Divergențele din mișcarea comunistă internațională au o cauză o- biectivă, constînd în însăși amploarea și varietatea luptei revoluționare. Experiența ultimilor ani dovedește că au existat o serie de greșeli ce trebuie evitate,, printre care tendința de a ascunde sau, dimpotrivă, de a exagera divergențele, ca și tendința de a explica existența lor prin referiri la „deviere*1 de . la linia purității doctrinale, deși este greu de înțeles cine trebuie să fie deținătorul acestei linii pure.Este necesar să fie respectată în întregime independența fiecărui partid, nu numai în stabilirea liniei sale politice, în căutarea căii proprii spre socialism și în construirea societății socialisțe, ci și în definirea poziției în marile probleme ale mișcării noastre. Tocmai această concepție i-a determinat pe comuniștii italieni, a spus E. Berlinguer, să-și precizeze poziția asupra evenimentelor din Cehoslovacia — de Ia solidaritatea cu politica proclamată în ianuarie 1963, pînă la dezacordul cu pătrunderea trupelor celor cinci țări ale, Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia. Situîndu-se pe această poziție, P.C.I. nu intenționează nicidecum să se amestece în treburile interne ale Cehoslovaciei sau ale altor țări. Dar, după părerea P.C.I., evenimentele susmenționate constituie o problemă principială care interesează toate partidele comuniste.După ce a făcut o prezentare a evenimentelor politice internaționale, vorbitorul a criticat unele părți ale documentului principal, arătînd că P.C. Italian sprijină numai acel capitol din document care se referă la acțiunile comune ale mișcării comuniste internaționale pe frontul luptei antiimperialiste.



MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
12 iunie au continuat lucrările 
Consfătuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de H. G. S. Rotnavira, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Ceylon. Participanții 
la consfătuire au adoptat în una
nimitate telegrama de salut adre
sată Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

A fost apoi adoptată o declarație 
de solidaritate cu comuniștii și 
democrații din Grecia care luptă 
împotriva dictaturii militaro-fas- 
ciste. H. G. S. Rotnavira a infor

mat delegațiile că pe adresa con
sfătuirii au sosit numeroase scri
sori din partea colectivelor unor 
uzine, fabrici, colhozuri și sovhozuri 
din Uniunea Sovietică, din partea 
unor organizații de partid și ob
ștești, unor cetățeni sovietici, care 
salută consfătuirea și-i urează 
succes. Consfătuirea își exprimă 
gratitudinea față de toți oamenii 
muncii și organizațiile sovietice 
pentru saluturile și urările lor 
călduroase.

în cadrul ședinței de dimineață, 
la discutarea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvîntul 
Gus Hali, secretar general al P.C. 
din S.U.A.. Lars Werner, vicepre

ședinte al Partidului de stînga — 
comuniștii din Suedia, Abdel Haleq 
Mahgub, secretar general al C.C. 
al P.C. din Sudan, Marc Drumaux, 
președintele P.C. din Belgia, Ma
nuel Mora Valverde, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de G. Danelius, președin
tele Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental. Au luat cuvîn
tul : S. Dange, președintele Consi
liului Național al P.C. din India, 
John Gollan, .secretar general al 
P.C. din Marea Britanie, Evremond 
Gene, secretar general al P.C. din 
Guadelupa.

Delegația Partidului Comunist Român
a depus o coroană de flori
h Mausoleul lui V. IMOSCOVA 12 (Agerpres). — La 12 iunie, delegația Partidului Co

munist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la lucrările Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste și 
muncitorești, a depus o coroană de 
flori și a vizitat Mausoleul lui

V. I. Lenin din Piața Roșie. Pe 
panglica coroanei era scris : „Ma
relui Lenin, din partea delegației 
Partidului Comunist Român".

La solemnitatea depunerii coroa
nei au fost de față V. E. Dîmșiț, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., G. I. Stepakov,

. Lenin
._ i

membru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., G. A. Ki
seliov, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., general-maior 
S. Sornikov, comandantul Kremli
nului. Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, și membri ai 
ambasadei.

Telegrama Consfătuirii internaționale a partidelor 

eomuniste si muncitorești adresată Guvernului te te
Revoluționar Provizoriu al RepiAUi Vietnamului de Sud

Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito
rești, întrunită la Moscova, salută 
călduros crearea Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Cele 75 de

partide reprezentate la consfătuire 
văd în acest eveniment o nouă și 
importantă etapă în lupta eroică de 
eliberare a poporului vietnamez. 
Ele asigură Guvernul Revoluționar

Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, întregul popor vietna
mez, de sprijinul lor susținut acor
dat acestei lupte pînă la victoria 
deplină. ... -

PROGRAMUL
GuvernuSui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

FRANȚA
CAMPANIA ELECTORALĂ

DECLARAȚIE AJ.

A PARTIDELOR
Reprezentanții celor 75 de parti

de comuniste și muncitorești, în
truniți la Moscova, își exprimă 
indignarea lor profundă față de 
noul val al terorii, cruntelor per
secuții judiciare, arestărilor în 
masă și schingiuirilor împotriva 
comuniștilor greci, a democraților 
și altor adversari ai juntei condu
cătoare.

Regimul dictatorial, impus po-

CONSFĂTUIRII INTERNATIONALE
COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI

porului grec de clica militară reac
ționară cu sprijinul imperialiștilor 
S.U.A. și al blocului agresiv 
N.A.T.O., reprimă cu brutalitate 
forțele democratice din Grecia, în 
primul rînd pe comuniști — luptă
tori consecvenți pentru libertatea, 
independența și viitorul fericit al 
patriei lor.

Participanții la consfătuirea in
ternațională a partidelor comuniste

și muncitorești își exprimă solida
ritatea frățească față de comuniștii 
și democrații din Grecia, care luptă 
împotriva dictaturii militaro- 
fasciste.

Consfătuirea cheamă masele 
largi ale oamenilor muncii, forțele 
progresiste din toate țările să cea
ră cu fermitate încetarea represiu
nilor și eliberarea imediată a tu
turor deținuților politici.
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In cinstea celei

de-a 25-a aniversări

a eliberării României

de sub jugul fascist

VIENA 12 — Corespondentul 
Agerpres. P. Stăncescu. trans
mite : In cadrul manifestărilor 
organizate de Ambasada Repu
blicii Socialiste România la 
Viena in cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist. miercuri a a- 
vut loc o seară românească. Au 
participat membrii grupului 
parlamentar de prietenie Aus
tria—România. Ambasadorul ro
mân Gheorghe Pele i-a salutat 
pe cei prezenți. vorbind des
pre semnificația actului de la 
23 August 1344 si politica ex
ternă a României.

A răspuns Bruno Pitterman. 
președintele grupului parlamen
tar de prietenie Austria—Româ
nia. șeful grupului parlamen
tar al Partidului Socialist Aus
triac. El a adresat tin salut 
guvernului român, președinte
lui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceausescu, și președintelui Ma
rii Adunări .Naționale. Stefan 
Voitec. El a transmis poporu
lui român in numele său și al 
colegilor săi cele mai 
urări de prosperitate.

Seara, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească. a inclus un program de 
filme românești.

bune

BEIRUT 12 (Agerpres). — Ra
diodifuziunea libaneză a inițiat 
în perioada 3—24 iunie un ci
clu de emisiuni muzicale în 
cinstea sărbătoririi celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
României.

DUPĂ CONFERINȚA DE LA VINA DEL MAR
Relațiile economie® dintre

America Latină șî S.U.A 
într-o fază nouăWASHINGTON 12 (Agerpres). — „Țările latino-șmericane au declanșat, pentru prima dată în istoria relațiilor lor cu S.U.A., o ofensivă comună împotriva politicii economice nord-ame- ricane fața de ele“ — scrie agenția France Presse, în legătură cu documentul adoptat la conferința țărilor latino-americane de la Vina del Mar. Potrivit agenției, acest document, în- mînat miercuri lui Nixon de către ministrul afacerilor externe al Republicii Chile, Gabrial Valdes, este în același timp „un rechizitoriu și o listă de revendicări, care pune Administrația Nixon într-o situație foarte delicată". „Latino-americanii, menționează agenția citată, doresc reașezarea relațiilor dintre ele și S.U.A. pe alte baze, care să țină cont de necesitățile lor reale și de interesele tuturor statelor de pe continent. Ele cer reexaminarea însăși a politicii comerciale și financiare americane față de America Latină".Cele două călătorii pe care urmează să le mai facă guvernatorul Nelson Rockefeller în America Latină, pentru a-și încheia misiunea cu care a fost însărcinat de președintele Nixon, vor căpăta o altă importanță în lumina prezentării documentului de la Vina del Mar — arată France Presse. „în condițiile nou create, guvernele latino-americane vor avea cîmp liber de a exprima deschis trimisului președin

telui Nixon opiniile și întreaga amploare a nemulțumirii lor față de politica dusă de S.U.A. pe acest continent".
Acord româno-britanic 
privind transporturile 
rutiere internaționaleLONDRA 12. — Corespondentul A- gerpres, L. Rodescu, transmite : Joi la Londra a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe și Common- wealthului semnarea unui acord între guvernele Republicii Socialiste România și Marii Britanii cu privire la transporturile rutiere internaționale Acordul a fost semnat de Va- sile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, din partea României, și de Fred Mulley. ministrul de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Commonwealtli- ului, din partea Marii Britanii La ceremonia, semnării au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afaceriloi Externe și Commonwealthului și Mi; nisterului Transporturilor, precum și membri ai ambasadei române.Cu acest prilej, Fred Mulley și-a exprimat satisfacția pentru încheierea acordului, apreciindu-1 ca un instrument important în direcția dezvoltării relațiilor comerciale britano- române. La rîndul său, ambasadorul român a arătat că acordul reprezintă un nou pas pe linia dezvoltării favorabile a relațiilor multilaterale dintre cele două țări.

SAIGON 12 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud își propune să promoveze pe plan extern o politică de neutralitate si pace, iar în domeniul intern — de instaurare a păcii și reconstrucție a tării, grav afectată de război, relatează agenția VNA, transmitted detalii în legătură cu programul în 12 puncte al noului guvern. O- biectivul nr. 1 al programului, menționează agenția citată. îl constituie victoria luptei împotriva agresorilor americani si aliatilor lor. împotriva așa-zisei încercări de „vietnamiza- re“ a conflictului; totodată, guvernul revoluționar provizoriu cere S.U.A. să angajeze cu el convorbiri serioase. în cadrul conferinței de la Paris, pentru solutionarea situației din Vietnam pe baza programului în 10 puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.O dată înfăptuit primul obiectiv, restabilirea păcii, guvernul revoluționar provizoriu va acționa pentru a înlătura de la putere administrația saigoneză marionetă. Așa- zisa constituție a acesteia, ca și toate legile antinaționale si antidemocratice promulgate de ea vor fi abolite. De asemenea, vor fi anulate sentințele ce afectează securitatea personală si bunurile a numeroși cetățeni.Pentru construirea unui regim republican cu adevărat democratic si liber, guvernul revoluționar provizoriu îsi propune să organizeze de urgentă alegeri generale si libere, fără amestec din afară, precum si realizarea unui larg front național prin colaborarea cu forțele politice reprezentînd diverse pături populare. diverse tendințe politice, dar care sînt animate de dorința luptei pentru pace, independentă si neutralitatea tării.Tot pe plan social-politic, guvernul Republicii Vietnamului de Sud se pronunță pentru acordarea de largi libertăți democratice, eliberarea persoanelor deținute în închisorile administrației saigoneze. interzicerea oricăror acte de represiune sau discriminare împotriva persoanelor care au colaborat în timpul războiului cu o parte sau alta si care se află fie în tară, fie în străinătate. De asemenea, se preconizează rezolvarea problemei naționale prin aplicarea unei politici de egalitate fată de diversele minorități naționale ale țării. Totodată. este garantată libertatea cu- vîntului si de gîndire. ca si libertatea religioasă.Printre obiectivele principale ale guvernului revoluționar provizoriu figurează îmbunătățirea condițiilor de viată ale muncitorilor si țăranilor. în sensul modificării legislației muncii și a fixării unui salariu minim, al interzicerii concedierilor. amenzilor : se prevede, totodată. că muncitorii vor avea dreptul să participe la gestiunea întreprinderilor. precum si libertatea de a adera la sindicate.Din punct de vedere economic, programul prevede crearea tuturor condițiilor necesare construirii u- nei economii independente si suverane. pentru restaurarea si dezvoltarea producției agricole si in; dustriale. Se menționează că va fi protejat dreptul de proprietate a- sunra mijloacelor de producție, ^precum si asupra altor bunuri, că va fi aplicată o politică agrară conform condițiilor concrete ale Vietnamului de sud. că industriașii si comerciantii vor fi încurajați să contribuie la dezvoltarea industriei, a micii industrii si artizanatului.Din punct de vedere cultural, programul prevede lichidarea analfa

betismului, organizarea învătămîn- tului complementar, promovarea u- nei culturi naționale, democratice.Menționînd că toți cei care au servit regimul marionetă și doresc să revină în sînul poporului vor fi salutați și tratați în mod just, programul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud lansează un apel tuturor forțelor progresiste din tară pentru a-si strînge rîndurile, în vederea înfăptuirii acestor obiective.Pe plan extern, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud își propune, în primul rînd. stabilirea unor relații normale între zona de sud si de nord a tării ; în acest sens se preconizează garantarea libertății de circulație, de corespondentă, de reședință. între cele două părți ale Vietnamului, precum și stabilirea u- nor relații economice și culturale conforme principiului de avantaj si ajutor reciproc. Programul prevede că ambele părți urmează să se pună de acord asupra statutului zonei demilitarizate. Reunificarea tării trebuie să se facă pas cu pas, prin mijloace pașnice, pe baza u- nor discuții și acorduri reciproce, fără ca o parte să exercite con- strîngeri asupra alteia.Programul prevede, totodată. întreținerea unor relații de prietenie și bună vecinătate cu regatul Cam- bodgiei. pe baza respectării independentei. suveranității si neutralității sale și a recunoașterii actualelor sale frontiere; de asemenea, se menționează promovarea unei politici similare fată de regatul Laosului, pe baza respectării acordurilor de la Geneva asupra Laosului. După cum menționează a- genția citată, Republica Vietnamului de Sud se pronunță pentru stabilirea de relații diplomatice, economice și culturale cu toate țările lumii, indiferent de regimul lor social-politic. inclusiv Statele Unite, conform principiilor coexistentei pașnice ; respectarea independentei, suveranității și integrității teritoriale a fiecărui stat, neamestec în treburile interne, neagresiune, egalitate și avantaj mutual. Programul subliniază, de asemenea, că guvernul revoluționar provizoriu preconizează neparticiparea tării la blocuri militare, precum si interzicerea prezentei bazelor militare străine si staționarea unor trupe străine pe teritoriul său. el este gata să accepte .orice, ajutor te capitaluri si tehnică' din partea tuturor țărilor, numai dacă acesta nu va fi însotit de nici o condiție politică. Totodată. se subliniază că Republica Vietnamului de Sud se pronunță pentru susținerea activă a mișcărilor de independentă națională din A- sia, Africa și America Latină care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.
★

SAIGON 12 (Agerpres). — Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud a ținut la 
10 iunie prima sa reuniune, sub pre
ședinția primului ministru Huynh 
Tan Pliat, relatează agenția Elibe
rarea.

Reuniunea a fost consacrată exa
minării măsurilor necesare pentru a- 
plicarea rezoluțiilor Congresului re
prezentanților populației din Viet
namul de sud. In acest sens, în cursul 
dezbaterilor a fost adoptat un pro
gram de acțiune.

Membrii Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud au adoptat totodată o serie de rezoluții referitoare la dele
gația R.V.S. la Conferința de la Pa
ris, precum și la impulsionarea răz
boiului de rezistență împotriva agre
sorilor americani.

ÎN FAZAPARIS 12 (Agerpres). — Cu 36 de ore înaintea încheierii campaniei electorale din Franța, cei doi candidați la președinție — Georges Pompidou și Alain Poher — multiplică interviurile acordate radioului, televiziunii, ziarelor, se deplasează din oraș în oraș unde organizează mitinguri, rostesc cuvîntări.In interviul acordat ziarului „Le Figaro", Georges Pompidou și-a dezvoltat unele din ideile sale în domeniul politicii externe. El a reafirmat necesitatea de a se pune capăt divizării lumii, și în special a Europei, în blocuri. Așa cum a subliniat și generalul de Gaulle, anterior, scrie A.F.P., Georges Pompidou a accentuat „ideea dezvoltării relațiilor economice, culturale, politice cu toate țările din Europa răsăriteană, restabilirea contactelor seculare dintre țările europene, dintre care multe au aceeași cultură, aceeași civilizație ca a noastră...". In ce privește Orientul Apropiat, candidatul U.D.R. a fost de părere că nimeni nu trebuie să acorde «frrne 'vreuneia din părțile în conflict. Pe noi — a spus el — ne interesează restabilirea păcii în a- ceastă zonă și trebuie să se ajungă, înainte de orice, la o coexistență pașnică între toate statele din Orientul Apropiat. Georges Pompidou, a subliniat necesitatea continuării convorbirilor dintre cele patru mari
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Un nou marș a! săracilor | 

va fi organizat în S.U.A. | Sub conducerea organizației integra- g ționiste „Conferința conducerii creștine _ din sud", al cărei lider este pastorul g Ralph Abernathy, a fost programat H pentru a doua jumătate a lunii iunie “ un marș prin statele sudice Mississippi, fl Alabama și Georgia, urmînd ca la 29 | iunie participanții să sosească în ca- pitala Statelor Unite. Această nouă ac- H țiune de protest se va desfășura te H sprijinul cererilor de a se lichida sără- cia, de a se acorda de lucru celor peste | 3 milioane de șomeri, de a se elimina H slums-urile, precum și împotriva războ- iului din Vietnam și a construirii sis- fl ternului antirachetă „Safeguard".

GUVERNUL REVOLUȚIONAR PROVIZORIU RECUNOSCUT ÎN NUMEROASE ȚĂRI
Constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a fost salutată te numeroase capitale. Președintele R. D. Vietnam, Ho Si Min, și primul ministru, Fam Van Dong, au trimis guvernului revoluționar provizoriu și Consiliului consultativ al acestui guvern un mesaj de felicitare în care a- preciază instaurarea guvernului revoluționar provizoriu ca una dintre cele mai importante victorii ale po

porului vietnamez. Guvernele Algeriei, Cubei, R.P.D. Coreene, Siriei, R.D. Germane au recunoscut Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.In comunicatele date publicității cu acest prilej se exprimă întregul sprijin pe care țările respective îl vor acorda luptei drepte a forțelor patriotice și acțiunilor noului guvern. (Agerpres)
Conferința cvadripartită

în problemaPARIS 12 (Agerpres). — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite: Cea de-a 21-a i ședință a Conferinței cvadripartite asupra Vietnamului de la Paris, care a avut loc joi, a fost deschisă de Nguyen, Thi Binh, ministrul afacerilor externe în Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și șefa delegației acestui guvern la Conferința de la Paris. Vorbitoarea a subliniat semnificația istorică a creării Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și s-a referit pe larg la programul de acțiune în 12 puncte.Luînd cuvîntul în numele delegației Republicii Democrate Vietnam, ambasadorul Ha Van Lau (care îl înlocuiește pe ministrul Xuan Thui, aflat în prezent la Hanoi) a arătat că „constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud este un eveniment politic de o mare importanță și re-

Vietnamuluiprezintă o nouă victorie te războiul de rezistență dus timp de 9 ani de populația Vietnamului de Sud împotriva agresiunii americane, sub conducerea Frontului Național de Eliberare".In intervenția sa, reprezentantul regimului saigonez. Fam Dang Lam, a susținut că „constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud nu reprezintă o schimbare fundamentală" și „nu modifică baza de negocieri de la Paris"Luînd cuvîntul în încheierea ședinței, Lawrence Walsh, (care îl înlocuiește pe șeful delegației americane, Henry Cabot Lodge, aflat în Statele Unite) a reluat tezele cunoscute asupra „retragerii mutuale" a forțelor străine din Vietnamul de Sud și a apreciat că crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud nu va influența desfășurarea tratativelor din capitala Franței.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și

FINALĂputeri. Pe de altă parte, candidatul U.D.R. s-a declarat favorabil „lărgirii C.E.E. într-o asemenea măsură, încît aceasta să-și recapete adevăratul său echilibru și capacitatea de a juca un rol în lume". Aceasta semnifică în concepția lui Pompidou necesitatea examinării problemei aderării Angliei la Piața comună, „în maniera cea mai deschisă și cea mal completă".Răspunzînd unor întrebări formulate de același ziar, cel de-al doilea candidat la alegeri, Alain Poher, a declarat că „Franța trebuie să ră- mînă în Alianța atlantică, dar acest lucru nu trebuie să jeneze cu nimic eforturile sale te favoarea destinderii". în ce privește relațiile cu țările din Europa răsăriteană, Poher a spus că „...interesul tuturor este de a dezvolta relațiile noastre de toate genurile, economice, științifice și culturale, cu aceste țări și eu sînt foarte favorabil acestei politici".
★In rîndul organizațiilor și partidelor politice centriste se constată te continuare modificări de atitudine. Astfel, alte două personalități politice de centru — Antoine Pinay, fost prim-ministru, și Rene Pleven — au declarat că vor susține în al doilea tur de scrutin pe Georges Pompidou.

praga: Președintele 
Svoboda a primit 
delegația Consiliului 
Național al Frontului 
Unității SocialistePRAGA 12 — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, condusă de Dumitru Petrescu, vicepreședinte al consiliului, a fost primită joi la Hra- dul din Praga de către președintele R. S. Cehoslovace, L. Svoboda. La primire au participat E. Erban, președintele C.C. al Frontului Național din R. S. Cehoslovacă, precum ți Ion Obradovici, ambasadorul României la Praga. Președintele Svoboda a avut cu oaspeții români o discuție caldă, prietenească.în cursul aceleiași zile, delegația română a plecat spre Bratislava.Pietro Neu?

România a fost aleasă I (ICSlll'C llIlCfe aSBCCt® 
ca membru titular al consi-« r liului de administrație al Biroului ternațional al Muncii pe o ] de trei ani, te ședința de joi după- amiază a Conferinței internaționale a muncii. Au mai fost alese alte 13 țări ca membre titulare și 12 supleanți.
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Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
ui R. P. Bulgaria, va face o 
vizită oficială în Algeria în a doua jumătate a acestei luni, la invitația lui Houari Boumedienne, președintele Algeriei, anunță agenția B.T.A.

Generalul de Gaulle, care se află în Irlanda, după ce s-a retras din funcția de președinte al Franței, se va întîlni la 17 iunie cu președintele Republicii Irlanda, Eamon de Valera, anunță un comunicat publicat miercuri la Dublin.
Convorbirile dintre primii B 

miniștri ai Iranului și Tur-1 
Ci©!, Abbas Hovcyda, și Suleyman 0 Demirel, s-au încheiat miercuri seara R la Ankara. Surse oficiale au relevat E că cei doi șefi de guverne au examinat ■ îndelung situația internațională, oprin- O du-se îndeosebi asupra conflictului ira- 0 no-irakian cu privire la navigația în “ estuarul Chatt El Arab, situației din fi Golful Persic și crizei din Orientul A- g propiat. Ei au studiat, de asemenea, “ diverse probleme ale relațiilor bilate- H rale și regionale.

întrevedere EL Wilson-1 
G. Meir. Primul ministru al Israelu- ■ lui, Golda Meir, care a sosit la 11 iu- | nie la Londra, a avut în cursul după- | amiezii aceleiași zile o primă întreve- _ dere cu premierul britanic Harold Wil- H son. Au fost discutate cu acest prilej M unele aspecte ale actualei situații din Orientul Apropiat.

Președintele Parlamenta- a 
tai libanez, Satai Kamade, I 
l-a primit pe ambasadorul n 
Republicii Socialiste Româ-1 
nia, tacob fonașcu,în legătură n cu plecarea sa definitivă din Liban, h întrevederea s-a desfășurat într-o at- mosferă cordială. Ambasadorul român H a fost primit, de asemenea, de mi- 0 nistrul de externe al Libanului, Jous- ra sef Salem. “

instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

ale politicii externe italieneROMA 12 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în fața Comisiei pentru problemele externe a Senatului italian, Pietro Nenni a declarat că „problema centrală a politicii externe italiene ră- mîne în continuare politica unității europene. Obiectivul nostru, a spus ministrul de externe italian, este o Europă unită, ale cărei inițiative trebuie să fie puse în slujba păcii generale". Ministrul de externe al Italiei a reafirmat cu acest prilej necesitatea unor discuții cu țările din Europa răsăriteană, avînd drept scop destinderea pe continentul european. A- ceastă inițiativă, a arătat Nenni, esto confirmată de mersul înainte al istoriei. Pietro Nenni și-a exprimat speranța că o conferință privind securitatea europeană, așa cum a fost propusă în Apelul de la Budapesta al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, va avea loc dacă va fi pregătită minuțios.

PEKIN 11 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze a adresat, la. 11 iunie, ambasadei U.R.S.S. la Pekin o notă în care protestează pe lîngă guvernul sovietic în legătură cu faptul că în scara zilei de 10 iunie soldați sovietici au pătruns pe teritoriul chinez, în regiunea vestică a Munților Barluk, din districtul Yumin, regiunea autonomă Sînțian Uigură, și au deschis focul, provocînd un incident de graniță. în nota transmisă de China Nouă se menționează că grănicerii chinezi au ripostat te autoapărare.MOSCOVA 11 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a adresat la 11 iunie Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze o notă te care arată că, la 10 iunie, un cetățean chinez a trecut granița sovietică în regiunea fluviului Tastî, din regiunea Semipalatinsk, încălcarea frontierei fiind sprijinită de un grup de militari chinezi care au pătruns pe teritoriul U.R.S.S. Militarii chinezi, menționează nota, au deschis focul. Grănicerii sovietici, se menționează în nota transmisă de TASS, au ripostat îa autoapărare.
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