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Progresul chimiei românești
după Congresul al IX-lea al P.C.R
și noile ei perspective de dezvoltareAcum, cînd facem bilanțul marilor realizări obținute de poporul nostru în sfertul de veac care a trecut de la eliberarea patriei și, în mod deosebit, în anii care au trecut de la Congresul al IN-lea al partidului, a- par cu si mai multă claritate justețea, caracterul științific, realist al politicii partidului și statului de industrializare socialistă consecventă. a ’țării, de creștere și’modernizare ' a ' producției industriei construcțiilor de mașini, energeticii, metalurgiei și chimiei — ramuri moderne, ce dețin un rol de prim ordin în constelația ramurilor purtătoare de progres tehnic și economic. Amploarea industrială puternică a acestor ramuri a asigurat și asigură, în continuare, dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, folosirea cit mai deplină și complexă a importantelor resurse de materii prime ale țării. In ce privește industria chimică, asemenea materii prime, ca sarea, gazul metan și țițeiul și-au găsit o înaltă valorificare în această ramură, apreciată la ora actuală ca cea mai dinamică, al cărei ritm de dezvoltare s-a situat și se situează printre cele mai rapide din lume.Confruntînd datele statistice, schimbările cantitative și calitative petrecute în dezvoltarea industriei chimice, ne dăm seama că prevederile referitoare la această ramură, stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., au avut și au în continuare o însemnătate covîrșitoare pentru modernizarea și maturizarea chimiei românești și — în fond — a întregii e- cononiii naționale. Referindu-se la di- . recțiile principale către care trebuie îndreptate eforturile penti-u a.asigura avîntul neîntrerupt al acestei ramuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Sarcini importante revin ■ industriei chimice, în vederea satisfacerii nevoilor agriculturii cu îngră-

Ing. Alexandru BOABĂ
ministrul industriei chimice

șăniinte, biostimulatori și antidăună- tori, a cererilor de fibre și fire sintetice ale industriei textile, a nevoi~ lor de produse chimice pentru celelalte ramuri ale industriei, de medicamente și bunuri de consum pentru populație". Și, într-adevăr, actualul plan cincinal situează în continuare industria noastră chimică pe primul loc in ce privește ritmul de creștere a producției. Ritmul mediu anual de creștere a producției globale realizat- de industria chimică în primii trei ani ai cincinalului a fost de 19.8 la sută, superior prevederilor stabilite.Sub conducerea partidului și statului nostru, în industria chimică s-au creat și s-au dezvoltat cele mai moderne sectoare ale acestei ramuri. Industria îngrășămintelor chimice și a antidăunătorilor pentru agricultură. industria firelor și fibrelor sintetice, a materialelor plastice, a det.ergenților, a 'medicamentelor de sinteză și metalurgia aluminiului sînt realizări ale industrializării socialiste a țării. Petrochimia, cel mai eficient și mai modern sector al chimiei, deși, nu are vîrsta mai mare de un deceniu, a devenit preponderentă în ansamblul industriei noastre chimice. în „retortele" petrochimiei, gazul metan își mărește, valoarea de 11 ori în azotat de amoniu și de 12 ori în uree. Etilena își sporește valoarea de 8 ori în polietilenă și de peste 6,5 ori în policlorură de vinii Utilizarea propilenei pentru obținerea fibrei melana conduce la

obținerea unei valori de 30 de ori mai mare.Dar și alte cifre vorbesc de amploarea dezvoltării industriei chimice în actualul cincinal. în comparație cu anul 1950, agricultura noastră socialistă a primit anul trecut de peste . 9 ori mai multe produse fitofarmaceutice. Numai în perioada I960—1968 producția, d& fjre și fibre sintetice a crescut de 10 ori, dezvoltînd și diversificînd baza de materii prime destinată industriei textile. în perioada 1950—1968, producția de materiale plastice a crescut de 360 de ori, a anvelopelor de a- proape 25 de ori, a produselor sodice de peste 20 de ori, a celulozei și hîr- tiei de peste 9 ori Rezultatele obținute pînă în prezent și asigurarea condițiilor necesare realizării și depășirii prevederilor cincinalului pentru anul 1969 și 1970 ne îndreptățesc să afirmăm că ritmul mediu anual de dezvoltare a industriei chimice pe perioada 1966—1970 va depăși 20 la sută, fiind măi mare ca cel de 18,5 la sută, prevăzut în Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.RDacă Ia ora actuală asistăm la o asemenea puternică dezvoltare cantitativă și calitativă a industriei chimice, aceasta se datorează justeții
(Continuare în pag. a III-a) £
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Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea Organizației Inter
naționale a Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a adresat următorul mesaj di
rectorului general al Organizației Internaționale a Muncii, David Morse, 
și președintelui Conferinței Internaționale a Muncii. Jean Mori:„Aniversarea a 50 de ani de la crearea Organizației Internaționale a Muncii îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite dv., reprezentanților statelor membre, conducerii și Secretariatului Organizației un salut cordial din partea mea și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Țara noastră — angajată într-un amplu proces de construcție economică și socială — participă intens la activitatea Organizației Internaționale a Muncii, ca și la acțiunile și programele celorlalte organisme din sistemul Organizației Națiunilor Unite, chemate să sprijine eforturile popoarelor pentru progres și pace, să adîncească cooperarea între state într-un spirit de încredere și înțelegere reciprocă. în aceasta își găsește expresia una dintre principalele constante ale politicii externe a României socialiste și anume efortul neobosit pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările lumii, pe temelia principiilor independenței și suveranității naționale, egalității

în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Realitățile lumii contemporane atestă fără tăgadă că o atare cooperare între națiuni suverane și egale în drepturi servește atît nevoilor de dezvoltare ale fiecărei țări, cît și cauzei generale a păcii și civilizației umane.La semicentenarul activității Organizației Internaționale a Muncii, este pe deplin îndreptățit să se e- valueze — prin prisma obiectivelor înscrise în Constituția sa — rolul crescînd ce revine acestei Organizații în susținerea eforturilor statelor membre, în primul rînd ale celor în curs de dezvoltare, pentru progresul lor economic și social. Notînd cu satisfacție sporirea preocupărilor, și diversificarea activităților O.I.M. în ultimii ani, considerăm că în fața acesteia stau azi responsabilități sporite pe linia promovării cooperării între statele membre, a sprijinirii eforturilor popoarelor pentru făurirea unor condiții de muncă și viață ale maselor corespunzătoare demnității

umane, a înfăptuirii programelor de dezvoltare economică și socială a țărilor lumii. Există, de asemenea, cred, largi posibilități ca Organizația să susțină într-un mod mai eficient eforturile diferitelor națiuni în domeniul valorificării și utilizării resurselor umane, al pregătirii profesionale a forței de muncă, al creării de cadre naționale necesare diferitelor ramuri ale economiei, al formării multilaterale a omului — factor central de promovare a progresului societății.Ne exprimăm încrederea că iden- tificînd, prin eforturile concertate ale tuturor membrilor Organizației, căi noi pentru perfecționarea programelor și metodelor sale de lucru, transpunînd în viață cu consecvență principiul universalității, Organizația Internațională a Muncii va obține noi rezultate pozitive în activitatea sa, își va amplifica aportul la triumful idealurilor nobile ale progresului material și spiritual al popoarelor, ale păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Asigurîndu-vă că România își va aduce și în viitor întreaga sâ contribuție la realizarea acestor importante deziderate, urez deplin succes activității Organizației Internaționale a Muncii".

i

CU 20 DE ZILE MAI DEVREME

Grupul de șantiere de la
Porțile de Fier și-a îndeplinit 
------ planul semestrial ------ ,Colectivul Grupului de șantiere construcții și instalații Porțile de Fier al întreprinderii de construcții hidroenergetice București și-a îndeplinit cu 20 de zile mai devreme sarcinile pe primul semestru al anului Potrivit calculelor, constructorii au create condiții pentru a realiza suplimentar, pînă la sfîrșitul lunii, lucrări. în. valoare . de peste 35 milîbane lei. cifră ce depășește angajamentul luat în întrecerea dintre organizațiile județene de

partid. între realizările deosebite înscrise în bilanțul activității de pînă acum se numără atingerea cotei finale la ecluză,’ pe toată întinderea sa, terminarea zidului de dirijare a portului a- monte și a zidului dinspre malul portului aval, în avans cu 10 zile față de programul de execuție, predarea la montaj cu 5 zile mai devreme a căii de rulare pentru macaraua de 160 tone forță, inundarea primei porțiuni a portului aval, turnarea celui de-al

1 300 000-lea mc de beton la obiectivele de bază, extragerea unui milion mc de stîncă și aluviuni din albia Dunării în cadrul a- cestor lucrări, constructorii și-au depășit prevederile de creștere a productivității muncii și au redus suplimentar. cu peste un milion lei, prețul de cost.Acum, constructorii efectuează ultimele lucrări la ecluză si porturi, pregătindu-le pentru a fi date în exploatare.
Raftul magazinului 

în confruntare 
cu cerințele de sezon

(Continuare 
în pag. a II-a)

sfîrșitul cincinal, în fu.nc- puteri din care
ce atinge o kilometri. Nine mai îm- să cutreierăm o mie

se deschide pînă la mare, imaginat o cva- la care sînt
două cincinale, plutașilor au de gherdapurile Toance. au însă treacă orin-

în-este

Sase sute de ®/7
de cai putere in galop 
pe arterele industriei

în primii trei ani ai actualului cincinal, producția de energie electrică a sporit considerabil. La următorului prin punerea țiune a unor instalate noi. aproximativ o treime numai în hidrocentrale. se va ajunge la dublarea capacităților existente in prezent. Proiectul de Directive ale celui de al X-lea Congres vorbește despre dezvoltarea intensă a industriei electrotehnice si electronice și ne gîn- dim că. în primul rînd. ramurile înaltelor tensiuni vor beneficia de aceste perfecționări. Pe scara cifrelor, traversăm cu ușurință din teritoriile abstracțiilor în domeniile fabuloase ale Bistriței unde. în numai apele uitat de la vătat

reportaj
de Traian FILIP

tr-un tunel săpat în cremene. pentru a roti cele patru turbine de la Steiaru. Acum, la încheierea proiectelor ce poartă marca hidrocentralelor, tregul închis s sprezece pe Bistrița nează ca o fanfară sub unui singurPe creasta hlăului, de unde priveliștea vastă ne-am drigă înhămati nu mai puțin de sase sute de mii de cai putere. O cva- drigă minată de un singur vizitiu, pornind din umbra munților pe o albie ca o sosea așternută cu patru

sistem ___si cele trei- ; centrale de functio- outernică bagheta dirijor.Cea-

milioane de metri cubi de betoane în diguri, baraje si albii, pe o distantă sută de mic nu piedică o moșie, de patru sute de hectare ocupată numai de lacurile din aval de Bicaz. de la Pîngă- rati, Vaduri. Bîtca Doamnei. Roznov. Ra- cova. Gîrleni. Bacău I si Bacău II. o moșie închisă în ziduri de cetate, ne vechea zonă inundabilă, cu strat vegetal sărac, cu mult prundis. care făcea ca numai treizeci la sută din teren să poată fi utilizat în agricultură. Suprafața acestor lacuri servește acum drept oglinzi de aramă pentru tulburătoarea. frumusețe a nestematelor electrice. Turbinele celor treisprezece hidrocentrale

Șl ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI
Tn bilanțul insuflețitor eu care întregul nostru popor înt.împină Congresul al X-lea al P.C.R. un loc primordial revine vastei acțiuni desfășurate de partid în cei patru ani care au trecut de la Congresul al IX-lea pentru lărgirea continuă a democratismului propriu orînduirii noastre, proces «ocia) de excepțională însemnătate pentru definirea întregii evo-. Iuții a României contemporaneMoment crucial în viața partidului, a țării, generator al unui profund impuls novator în toate sectoarele vieții politice, economice, sociale și ideologice, Congresul al IX-lea al P.C.R s-a afirmat ca un eveniment de importanță istorică, și în domeniul dezvoltării și adîncirii democrației socialiste, sub toate laturile și aspectele ei. Ansamblul perlecțibnă’-ilbi democratice înfăptuite de partidul și de statul nostru in acest răstimp au vizat realizarea tot mai consecventă a principiului guvernării statului de către popor, ca deținător suveran al puterii„Esența demucrației socialiste — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — constă in aceea că poporul, devenit stăpin pe puterea politică și pe mijloacele de producție, trebuie să participe nemijlocit la întreaga activitate de conducere a vieții econo- niico-sociale"Realitate pregnantă în viața României de azi. largul democratism constituie unul din elementele definitorii ale superiorității orînduirii noastre socialiste fată de toate orînduirile care au precedat-o. reflectînd deopotrivă esența acesteia, ca și profundul

Prof. univ. Tudor DRĂGANU

ei umanism. Apare azi ca un adevăr de necontestat : chintesența democrației noastre socialiste constă în faptul că realizează în plenitudinea sa conceptul de putere a poporului, de popor ca unic deținător al puterii Democrația profundă, consecventă, ce se afirmă ca o trăsătură inalienabilă . a societății noastre socialiste reprezintă rezultatul obiectiv, organic al noii structuri social-eco- nomice a țării. în care au fost lichidate domnia claselor exploatatoare și proprietatea capitalistă. în care poporul nostru a reunit pentru prima dată în mîinile sale atît puterea politică, dreptul de a se conduce suveran, cît și bunurile materiale și instrumentul administrării lor - statul socialist. Tocmai in a-, ceastă determinare obiectivă rezidă tăria democratismului societății românești, care nu este doar „proclamat". ci efectiv înfăptuitAplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile României, partidul a asigurat în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. o îmbinare strînsă a preocupărilor privind,, dezvoltarea forțelor de producție, cu cele referitoare la perfecționarea suprastructurii, a vieții scicial-politice, fructificarea cit mai deplină in acest

amplu și complex proces constructiv a energiilor și capacităților creatoare ale oamenilor muncii, exercitarea de către1 aceștia a celor mai largi drepturi și libertăți democratice.în viziunea sa marxist-leninistă a- supra vieții, partidul nostru consideră democratismul socialist ca un proces dinamic, în cursul căruia se cristalizează noi forme și metode a- rlecvate stadiului dt1 dezvoltare a societății și necesităților fiecărei etape și în toate domeniile Tocmai pornind de la considerentul esențial că amploarea programului constructiv pe care îl propune poporului nostru în următorii cinci ani. cere imperios ' participarea tot mai activă a cetățenilor la viața socială, p rt.idul a înscris. în Tezele pentru ce) de-al X-lea Congres, printre obiectivele majore ale activității sale social-politice. adîncirca continuă a democrației socialiste, crearea celor mai favorabile condiții pentru manifestarea plenară, nestintrlierită a personalității umane „Partidul nostru - se subliniază în Teze — pornește de la faptul că o dată cu dezvoltarea forțelor de producție cu îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului și ridicarea nivelului său cultural, socialismul trebuie să asigure o tot mai largă punere în valoare a energiilor și capacităților creatoare ale membrilor societății în intersul lor și al progresului social, exercitarea celor mai largi drepturi și libertăți la care au aspirat masele de-a lungul timpurilor

Aprovizionarea cu mărfuri a popu
lației formează obiectivul preocupări
lor curente ale consiliilor populare ; 
ele veghează ca întreprinderile și or
ganizațiile comerciale să-și facă da
toria, punî.nd la dispoziția cumpărăto
rilor produsele necesare în raport 
cu sezonul. In acest context, ne-a 
reținut atenția recenta întîlnire a to
varășului Dumitru Popa, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de par
tid și primar general al Capitalei, cu 
reprezentanți ai conducerii ministere
lor comerțului interior, industriei u- 
șoare și industriei alimentare. Pro
blema în dezbate
re : găsirea celor 
mai adecvate mij
loace de satisface
re a cererii de 
consum a popu
lației. Au fost a- 
nalizate posibili
tățile si mijloace
le existente pen
tru aprovizionarea unităților comer
ciale, reprezentanții ministerelor a- 
mintite obligîndu-se să acopere în
tr-un timp cît mai scurt cantitățile 
de mărfuri solicitate de comerț. -

Urmărind, la rîndul său, felul cum 
se asigură aprovizionarea populației 
cu produce industriale, redacția zia
rului nostru a întreprins un sondaj 
prin magazinele bucureștene, specia
lizate in desfacerea articolelor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte. Timp 
de cîteva zile, mai multi redactori ai 
ziarului nostru au stat la tejghea, a- 
lături de vînzători, înregistrînd ast
fel „în direct" părerile cumpărători
lor și răspunsurile... în mărfuri, pe 
care le primesc la diferitele lor ce
reri. Ulterior, redactorii noștri au a- 
vut convorbiri cu lucrătorii din or
ganizațiile și întreprinderile comer
ciale, din depozite etc. Această lar

anchetă pe teme

cetățenești

gă investigație a avut drept scop 
conturarea unui răspuns la întreba
rea : conținutul rafturilor din magazine șl depozite satisface exigențele diferitelor categorii de cumpărători?O primă constatare : cantitatea, și varietatea ofertei sînt mult superioare celor din anii trecuți. Este evidentă strădania producătorilor din industria ușoară și din cooperația meșteșugărească. a beneficiarilor lor din comerț, de a pune la dispoziția cum. părătorilor articole de buna calitate, moderne și de bun gust. Sînt tot mai numeroase magazinele în care verbul „a alege" își găsește corespondent într-o varietate de obiecte capabile să satisfacă gusturi din cele mai diferite. Vitrinele cu tricotaje si confecții. cu țesături și încălțăminte si-au îmbogățit. în mod vizibil paleta coloristică. ele izbutind să atragă si să retină atentia. Toate acestea constituie o notă bună pentru industria si comerțul de specialitateîn cursul investigației întreprinse ni s-a întîmplat deseori să întîlnim următoarea situație : cetățeanul intrat într-un magazin cu rafturile și tejghelele pline cu mărfuri, iese fără să fi cumpărat nimic...La unitatea nr. 7 încălțăminte, vitrinele interioare erau pline cu sandale. încălțăminte de plajă, pantofi- sanda etc. Urmărim ce se petrece : din 88 de solicitări. înregistrate timp

R. SERBAN, M. IONESCU, 
R. DÎMBOVICEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

T eleg ramă

(Continuare în pag. a III-a)

Maiestății Sale
Regina ELISABETA a ll-a

Palatul Buckingham LONDRACu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Maiestății Voastre, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, felicitări și urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul britanic.
NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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PARLAMENTARE TUNISIENE
Cronica zilei PRIMIRE LA C C. AL P.O.

Primire la M. A, N.Președintele Marii Adunări Naționale, Stefan Voitec, a primit vineri delegația Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, condusă de dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au •luat parte Kovacs Gyorgy, acad. Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai Marii Adunări Na-
*Tn cursul dimineții, președintele Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, dr. Sadok Mokaddem, însoțit de membrii delegației parlamentare tunisiene și de ambasadorul Mahmoud Maamouri, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat vicepreședinți și deputați ai M.A.N., reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București, generali- și Ofițeri superiori.

ționale, Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, Iuliu Fejes, secretar a! M.A.N., Mircea Rebreanu, secretarul Comisiei juridice a M.A.N.A participat Mahmoud Maamouri, ambasadorul Tunisiei la București.în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost relevate unele aspecte ale activității parlamentare din cele două țări.
*Vineri după-amiază, delegația parlamentară tunisiană, în frunte cu dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale, a făcut o vizită ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, cu care a avut o convorbire cordială.

★în aceeași zi, parlamentarii tuni- sieni au vizitat Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, precum și noi cartiere de locuințe și construcții social-culturaie din Capitală. (Agerpres)
Dineu oferit de Biroul

Marii Adunări NaționaleBiroul Marii Adunări Naționale a oferit vineri un dineu în cinstea delegației parlamentare tunisiene, condusă de dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale.Au participat Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Kovacs Gydrgy, acad. Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula. vicepreședinți ai M.A.N., Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Alexandru Boabă și Adrian Dimitriu, miniștri. Mihail Levente, secretar al Consiliului National al ’Frontului Unității Socialiste, președintele Grupului român

al Uniunii interparlamentare, Miron Nicolescu, președintele Academiei, Dumitru Balalia, Traian Ionașcu, Gheorghe Roșu și Gheorghe Vasi- lichi, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., deputați, conducători ai unor instituții centrale, oameni de. știință și artă.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Ștefan Voitec și Sadok Mokaddem au rostit toasturi. (Agerpres)

însărcinatul cu afaceri ăd-interim al R. P. Chineze la București, Ma Siu Sin, a oferit vineri seara o recepție cu ocazia semnării Acordului comercial între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză pe anul 1969.Au participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior. Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari două ministere, brii delegației mentale a R. P.Giou Hua-Min, adjunct al ministrului comerțului exterior, sosită în tară în vederea semnării acordului.
★Vineri după-amiază, ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, a oferit un cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Comitetului orășenesc Budapesta al P.M.S.U. și a Sfatului popular orășenesc, condusă de tovarășul Sarlos Istvan, membru al C.C. al P.M.S.U., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Budapesta.• Au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru supleant al Comitetu- -lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. primarul general al Capitalei, Ion Cosma. membru a) C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, Vasile Sandru, adjunct al ministrului afacerilor externe. Nicolae Ionescn, adjunct de sef de secție la C.C. al P.C.R., și alte persoane oficiale.Membrii delegației Comitetului o- rășenesc Budapesta al P.M.S.U. și ai Sfatului popular orășenesc, condusă de tovarășul Sarlos Istvan, membru al C.C. al P.M.S.U., președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular al orașului Budapesta, însoțiți de Ton Cosma, prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, au făcut în zilele de joi și vineri o vizită în județul Constanta.

In cursul vizitei pe care o întreprinde în tara noastră, la invitația Comitetului Central al P.C.R.. delegația Frontului Neo Lao Haksat din Laos, condusă de Tian Souk Van Sak, membru al C.C. al N.L.H., a al P.C.R. cuavut întîlniri la C.C. tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, se

cretar al C.C. al P.C.R., Mihail Levente. membru al C.C. al P.C.R.. secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Ghizela Vass și Nicolae Guină. șefi de secție la C.C. al P.C.R.. Vasile Nicol- cioiu. secretar al C.C. al U.T.C.Convorbirile au decurs într-o mosferă de caldă prietenie.

CERINȚELE
at- DE

(Urmare din pag. I)

vremea
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă in toată țara. Cerul a fost variabil. Cu totul izolat s-au semnalat averse de ploaie și descărcări electrice în Dobrogea, Banat șț regiunea de munte. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 18 grade la Borsec și Constanța și 28 de grade la Bâi- lești și Bechet. în București : vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 27 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 iunie. în țară : vreme călduroasă. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi slabe, izolate în a doua- parte a 'iriter- Vălului în vestul țării! Vmt slab pînă la potrivit. Temperaturile, minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar maximele intre 25 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul țării. în București : vreme frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil. Vint potrivit. Temperatura în creștere.

COMITETUL DE STAT PEN
TRU CONSTRUCȚII, ARHITEC
TURA ȘI SISTEMATIZARE or
ganizează un concurs de pro
iectare cu tema „CENTRU JU
DEȚEAN DE RECOLTARE SÎN- 
GE DE LA 100 DONATORI 
ZILNIC".

Tema-program poate fi obți
nută de cei interesați începînd 
cu data de 20. VI. a.c. la 
C.S.C.A.S. și Uniunea Arhitec- 
ților din București. în celelalte 
orașe se poate procura, de la 
25. VI. a.c., de la D.S.A.P.C., 
iar la Arad, de la Institutul ju
dețean de proiectare. Proiec
tele realizate se vor depune 
pînă la 15 septembrie a.c., 
orele 14, la C.S.C.A.S., str. Ca- 
lomtirescu nr. 8, sectorul 4, 
București. Pentru cele mai 
bune lucrări se vor da premiul 
I — 12 000 lei, premiul II — 
10 000 lei, premiul III — 8 000 
lei și șase mențiuni a 5 000 lei 
fiecare.

superiori din cele Au luat parte mem- comerciaie guverna- Chineze, condusă de Vineri a avut loc ședința Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, în cadrul căreia a fost analizat stadiul realizării planului pe primele cinci luni ale anului și executarea bugetului UCECOM și al asigurărilor sociale pe anul 1968.Consiliul a adoptat măsuri menite să asigure realizarea integrală a sarcinilor de plan pe anul în curs și îmbunătățirea continuă a activității de deservire a populației. De asemenea, a fost aprobată execuția bugetelor UCECOM și al Asigurărilor Sociale pe anul 1968.în legătură cu alegerea tovarășului Gheorghe Vasilichi ca președinte al Comisiei permanente pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale, Consiliul UCECOM l-a eliberat din funcția de președinte al Comitetului Execu-

tiv a! UCECOM și a ales în unanimitate, în această funcție, pe tovarășul Ilie Alexe. De asemenea, consiliul a ales pe tovarășul Dumitru Cernicica în funcția de vicepreședinte al UCECOM, iar pe tovarășul Haim Cohn, în funcția de secretar al Comitetului Executiv al UCECOM. Totodată, tovarășii Constantin Huștea, Olga Horșia și Petre Anghelache au fost aleși membri ai Comitetului Executiv.La lucrările ședinței a participat și a luat cuvîntul tovarășul Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de
★In aceeași zi, a avut a Comisiei de Revizie care a ales ca președinte al acesteia pe tovarășul Lorenz Cziko.

I (Agerpres)
Miniștri.loc o ședință d UCECOM,

„Zilele Eminescu

de o oră, doar 20 (adică mai puțin de un sfert) au primit răspuns afirmativ. oferindu-li-se modelul, culoarea și numărul indicate. Ceilalți au părăsit magazinul sau, la insistenta vînzătorilor, au probat altceva. Urmarea ? In acest interval s-au vîndut doar 16 perechi de încălțăminte, deși cumpărători posibili au fost cel puțin cîteva zeci.Analizînd răspunsurile primite de cumpărători în zeci de magazine, se conturează o primă concluzie : marfă există în cantități considerabile, dar la îmbrăcăminte sortimentele nu sînt in măsură să ofere o gamă corespunzătoare de modele, numere, talii și culori. îndeosebi la confecții, problemele de croială și dimensiuni sînt mai acute. Ce soartă or fi avut măsurătorile antropometrice efectuate de con- colo, a le

Vineri dimineața a plecat spre Italia o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central, care va lua parte la lucrările celui de-al VII-lea federației Generale cii (C.G.I.L.), ce se tre. 16 și 21 iunie la
★Ansamblul artistic militar din Bratislava și-a încheiat turneul în tara noastră cu un. spectacol de gală, prezentat vineri seara, în sala teatrului „Constantin Tănase";
■fcTn sala Palatului Republicii au avut loc vineri două spectacole prezentate de Ansamblul de Universității „Duquespe" burgh (SILA.).
★La pupitrul orchestrei Filarmonicii ..George Enescu" rut, în cadrul concertului de vineri seara de la Ateneul Român, dirijorul Theodor Vavayanis, personalitate marcantă a cia.

Congres al Con- Italiene a Mun- va desfășura în- Livorno.

varietăți al din Pitts-
simfonice a a apă-

vieții muzicale din Gre
*părăsit Capitala dl. Stig președintele Asociației muncitorilor, ' —Vineri a Lundgren, ■pentru. educația A.B.F. — din Suedia, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. (Agerpres)

Cuvîntarea radiotelevizată

Evenimentul cultural predominant al acestor zile în orașul Botoșani, meleagurile de origină ale celui mai mare poet român, îl constituie „Zilele Eminescu" — manifestare organizată de Comitetul pentru cultură și artă al județului, consacrată comemorării a 80 de ani de la moartea poetului.La festivitatea de deschidere, care a avut loc vineri dimineața la Teatrul de Stat ce poartă numele poetului, au participat reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Uniunii Scriitorilor, oameni de cultură și artă, un numeros public.Cu acest prilej, tov. Gheorghe Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, a rostit un călduros salut.în numele Uniunii Scriitorilor a- dunarea a mai fost salutată de scriitorul Constantin Chiriță.A urmat un colocviu eminescian, în

cadrul căruia acad. Victor Eftimiu, conf. univ. Augustin Z-N. Pop, rectorul Institutului pedagogic din Pitești, colonel Gheorghe Eminescu, descendent al familiei poetului, profesori, scriitori, cercetători științifici au prezentat comunicări privind aspecte ale vieții poetului și operei eminesciene.Tot în cursul zilei de vineri a început concursul de interpretare a poeziei eminesciene, la care participă artiști amatori din 25 de județe ale țării și a avut loc vernisajul unei expoziții de acuarelă „Locuri și itinerare eminesciene".Seara a fost prezentată în spectacol de gală piesa' „Eminescu" de Mircea Ștefănescu, în interpretarea colectivului Teatrului de Stat din localitate cu concursul unor actori de frunte ai scenei bucureștene.„Zilele Eminescu" vor dura pînă duminică. (Agerpres) .
SPORT

iri turneul de la Ljubljana

at .4
europene). cu 2—0 în Metreveli-Davis" (semifinalele zonei echipa U.R.S.S. conduce fața selecționatei Italiei : Castigliano 6—1. 6—2. 6—3 ; Leius- Pietrangeli 6—4. 6—4. 6—8. 6—3.
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cinema
urmele șoimului : PROGRESUL — 
15,30 ; 18. q Crimă în stil personal : 
PROGRESUL — 20,30. © Răutăciosul 
adolescent : FERENTARI — • 15,30 ;
18 ; 20,30. © Urletul lupilor : COSMOS 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

© Neîmblînzita Angelica : PATRIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCU
REȘTI — 9 ; 1 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
FAVORIT — ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, STADIONUL 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 : LUCEAFĂRUL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. © Ale
xandru cel fericit : MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15. © In. umbra col
tului : VOLGA — 9—16,30 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,30, ARTA — 9—16,15 
în continuare ; 18,15 ; la grădină —
20.15 ; BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; la grădină — 20,15 ; GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30. © Anul trecut la 
Marienbad : CENTRAL ~ 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21. © Adio, Gringo : LU
MINA — 8,45—16,30 în continuare ; 
18,45 ; 20,45. © Cursa de 100 km. : CI
NEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
© Acasă la Nicolae Popa ; Nlcolae 
Iorga ; Muzică... mai presus de orice ; 
Mulțumesc, Mihaela ; Gustav întine
rește : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare. © Comedianții (ambele serii) : 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30. © Program 
pentru copii : DOINA — 9 ; 10. © La 
dolce vita : GRADINA DOINA —
20.30. o Eclipsa : UNION — 15 ; 20,30, 
la 17,45 — program de desene ani
mate. © Prințul negru i 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 ; 15 ; 17,45 ;
20.30, FLAMURA — 9,15 ;. 12 ; 14,45 ;
17.30 ; 20,15. © Pe plajele lumii : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20. © Am două mame și
doi tați : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. © 
Vițelul de aur (ambele serii) : GRA
DINA BUZEȘTI — 20.15. © Rio Bravo 
(ambele serii) : DACIA — 8,30—20,15 
în continuare ; COTROCENI — 15 ; 
18. © Crăciun cu Ellsabeta : COTROCENI — " - xw . . ...
UNIREA 
© Roșii 
O Rolls
15.30 ; 18, _
disul îndrăgostiților : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20. © Becket : PACEA —
16 ; 19,15. © Pentru încă puțini dolari : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. © Tar
zan, omul junglei : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. AU
RORA — 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 serii) : VIITORUL — 
15,30 ; 19. © Nu vor fî divorțuri : 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 
20,15. 0 Asasinatul s-a comis luni : 
MOȘILOR — 15.30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 20,15. © Căsătorie pripită ? : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. © Vera 
Cruz : MUNCA — 16 ; 18. © Prințesa 
tristă : MUNCA — 20. © Vremuri mi
nunate la Spessart : VITAN — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15. © Noaptea e 
făcută pentru... a visa : RAHOVA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.30. © Pe

9 ;

20,30. o Tată de familie î 
— 15,30 ; la grădină — ““ 
și albii : UNIREA —

Royce-ul galben ; LIRA 
la grădină — 20,15. © Para-

20.
18.

a t r
© Filarmonica de stat „George 

Enescu“ (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic —- 20. Dirijor : Theodor 
Vavayanis (Grecia). Solist : Varujan 
Cozighian. © Opera Română (la Sala 
Palatului) : Boema — 19,30. q Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Părinții teribili — 20. © Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Echilibru fragil — 19,30 ; (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Don Quijote — 
20. © Teatrul Mic : Cinci schițe ;
Cîntăreața cheală — 20.30. © Teatrul 
Giulești : Ulise și coincidențele — 
19,30. © Teatrul evreiesc de stat :
Maletri șl Betocamoru (premieră) — 
20. © Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe I — 19.30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Femei, femei, femei 
— 19,30.

t
PROGRAMUL I

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Filme pentru copii. 18,05 — Emisiune 
pentru tineret : O seară la club. 
18,50 — Studioul pionierilor : Imagini 
filmate din activitatea organizațiilor 
de pionieri în cei 20 de ani de la 
înființare. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 20,00 — Ziua pionierilor. Vor
bește Virgiliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministrului 
învățămîntului. 20,10 — Tele-enciclo- 
pedia. 21.00 — Publicitate. 21.05 — Mo
nografii contemporane : Orele soare
lui — film realizat la Reșița. 21,25 — 
Recital Udo Jtirgens. 22,00 — Seară 
de romanțe : Solistă Marioara Tănase. 
22,15 — Film serial : Anchetele comi
sarului Maigret. 23,05 — Telejurnalul 
de noapte.

PROGRAMUL II

19.30 — Telejurnalul de seară. 20.00 — 
Ziua pionierilor. Vorbește Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
adjunct al mtnistrului învățămîntului. 
20,10 —• Film serial „Aventurile că
pitanului Kloss“. 21,10 — Antologie 
clasică : Dimitrie Anghel. Prezintă 
acad. Șerban Cloculescu. 21,25 — Ro- 
man-foileton „Lunga vară fierbinte” 
(reluare) — după William Faulkner. 
22,15 — Trei melodii pe săptămînă 
Muzică ușoară românească în primă 
audiție. Prezintă Elly Roman. 22,25 - 
Desene animate. 22,35 — Recitalul de 
sîmbătă seara. Menuete de Haydn. 
Mozart, Beethoven și Ionel Perlea. 
Interpretează cvartetul „Philarmo- 
nia".
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a ambasadorului

FI. Gheo^hiu a remizat cu Matanovici■ In runda a 9-a a turneului international de șah de la Ljubljana, marele maestru român Florin Gheorghiu (cu piesele negre) a remizat în 14 mutări cu iugoslavul Matanovici. Mușii l-a învins pe Damianovici. A fost consemnată remiza în partidele Planinci-Byrne, Gligorici-Unzicker Bajec. Partidele Stupica-Forintos Barcza-Puc s-au întrerupt.în clasament conduce Pianinei (Iugoslavia) cu 6 puncte, urmat de Puc (Iugoslavia) — 5,5 puncte (1), Florin Gheorghiu (România). Gligorici (Iugoslavia), Tringov (Bulgaria) — 5,5 puncte, etc.

Brazilia-finglia 2-1 (0-1)
Tringov-Parma. și Robatsch- ’ ' Și

Cu prilejul sărbătorii naționale a Marii Britanii, ambasadorul acestei țări la București, Denis Seward 'Laskey, a rostit o cuvîntare 4a posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres)
Pe terenurile de tenis

L O T ONumerele extrase din 13 iunie 1969Extragerea I : 1477 50 71 34Extragerea a II-a : 68 71 1 67
la tragerea Loto63 11 82 62 44 43 80

(Urmare din pag. I)din inima Moldovei echipează cel mai harnic si mai năzdrăvan rii. un rîu nizează azi zece Ia puterea sistemului national, adică450 MW, fiind cea mai completă si cea mai puternică amenaiare de acest fel. O imagine expresivă a valorificării resurselor naturale, una dintre imaginile-efigie din amplul tablou de înfăptuiri al celor 25 de ani.Ne-am dus la Piatra Neamț să vizităm marele comandament al apelor, centrul de telecomandă, centru care își finalizează instalațiile și preia treptat sub controlul său barajele și hidroagregatele. Primele centrale, de la Bacău oină la Piatra, au si fost racordate la centrul de telecomandă. unde. într-o sală de diSDecerat. sub luminile fluorescente. Bistrița este prezentă pe un ecran panoramic. într-o schemă cu trente albastre, cu arborescente construcții de semafoare, care arată în culori roșii și verzi turbinele în activitate sau în re- paos. Puoitrul de comandă este asemănător cu un dern. cu contacte, chei, claviatură de electronică ce scoate sunete stranii, zor-

dintre rîurile tă--are fur- pînă la sută din de vîrf a energetic peste

bar mo- butoane. cu o orgă

Ieri, la Valencia a început meciul dintre echipele de tenis ale României și Spaniei, contînd pentru grupele semifinale ale „Cupei Davis". După primele două partide de simplu, e. chipa română conduce cu 2--0. Primul punct a fost înscris de Ilie Năs- tase. care a evoluat remarcabil în jocul cu Luis Arilla. obtinînd victoria în trei seturi : 6—4. 8—6. 6—2. Ion Tiriac a cîștigat la mare luptă. c„ 6—4. 6—3, 4—6, 1—6. 6—3 în fața lui Manuel Orantes. Astăzi se dispută partida de dublu.La Moscova, jn meci pentru „Cupa

Peste 110 000 de spectatori au urmărit la Rio de Janeiro meciul amical de fotbal dintre echipele Braziliei și Angliei. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 2—1 (0—1). Scorul a fost deschis de Campionii mondiali în minutul 13 prin Beli. In an. samblu. fotbaliștii brazilieni au dominat mai mult, obligînd echipa engleză să se apere supranumeric. Pele a fost anihilat în mare parte de jocul precis al lui Mullery. Brazilienii nu au putut egala multă vreme, deoarece portarul Banks a salvat cîteva goluri gata făcute. La sfîrșitul reprizei, gazdele au beneficiat de o lovitură de la 11 m. A executat Carlos Alberto. însă Banks a reținut. Alberto a declarat ziariștilor că a șutat prea slab și balonul nu a luat efectul care trebuia. In ultimele minute ale reprizei Hurst (Anglia) a înscris un punct însă arbitrul l-a anulat pe motiv de ofsaid. La reluare, inițiativa a aparținut de asemenea fotbaliștilor brazilieni. în minutul 79 gazdele au egalat datorită lui Toastao. iar după numai două minute un șutibombă al lui Jairzinho a adus ziliei în avantaj. echipa Bra-

cu cîtiva ani în urmă, vreme ce confecțiile „de gata" tinuă să se retușeze „pe ici, pe prin părțile esențiale" pentru potrivi pe corpul clienților ?.Sortimentul incomplet din i magazine este, fără îndoială, i principală a căutărilor singura. Nu sau pantoful trebuie să-ți ...gustului fiecăruia și modei în general. Cum se prezintă magazinele din acest punct de vedere ?La raionul de confecții pentru femei al magazinului „Victoria" sînt expuse peste 2 000 de rochii. O ofertă cu adevărat bogată. Și. totuși...— Rochii de mătase aveți T întreabă o clientă.Vînzătoarea, vădit stînjenită, îi a- rată două modele din mătase naturală și unul singur din mătase vegetală. Din ce să aleagă ? Mergînd mai departe, la raionul de fuste și bluze :— Aș dori o fustă — cere o tînără.I se dă să aleagă între două culori : maron șl bleumarin...Raionul de confecții bărbătești prezintă același tablou : cît vezi cu ochii, ștendere încărcate cu costume. „Dar, recunoaște însuși șeful raionului, pentru sezonul cald nu am primit decît foarte puțin. Costume și sacouri de vară în modele noi nu avem". Discuții asemănătoare surprindem și in raioanele de specialitate ale magazinului universal „București", la magazinul „Modern" din bd. Gh. Gheorghiu-Dej, la „Sora", „Favorit" din Drumul Taberei etc.Intr-un oarecare contratimp cu cererea apare și oferta magazinelor de confecții peptru copii. Se cer rochițe de vară, cu desene vii și în culori pastelate și se oferă, invariabil, modele în carouri ori necate.Din secvențele de prinse de redactorii tuat sondajul, reiese o a doua constatare : noutățile la modă nu sint prezente în toate compartimentele comerțului. Intr-o discuție cu mai mplți . conducători de organizații și, întreprinderi comerciale, deficiențele de acest gen ău' fost motivate prin imperfecțiunile sistemului actual de contractare, prea rigid în comparație cu oscilațiile cererii, cu „setea"■ de noutăți a publicului cumpărător. Despre aceasta s-a mai scris în presă, s-au făcut și unele propuneri de către factori de răspundere, compe- tenți. Dar punerea lor în practică întîrzie. La deficiențele acestui sistem se adaugă, după cum ne-au relatat unii vînzâtori, orientarea greșită a producătorilor și a merceologilor din baze în prezentarea și selectionarea unor modele. Așa se explică, referindu-ne la un singur exemplu, de ce în magazine există un procent considerabil de sandale și pantofi de vară cu tocuri înalte și subțiri, în ciuda faptului că se cer modelele comode cu tocuri groase.Totuși, insistînd asupra cauzelor neajunsurilor, majoritatea lucrătorilor din comerț cu care am discutat le situau proveniența la nivelul industriei : ..nerespectarea contractelor, lipsa de grijă pentru formarea sortimentului comercial etc. Intr-adevăr, o parte din cererile nesatisfăcute ale cumpărătorilor se datoresc unei vechi și rezistente racile în relațiile dintre industrie și comerț — neîn- deplinirea riguroasă a contractelor. Pe lista restanțelor am regăsit, cu numai

multe cauza prelungirii artificiale a cumpărătorilor. Dar nu este de-ajuns ca haina să-ți fie pe măsură. Ele și placă, să răspundă

în culori intumai sus, sur- care au efec-

cîteva zile în urmă, multe
de clopoței, de relee din interio-năituri șuierături care vin rul dulapurilor metalice de alături.Niciodată ochiul o- mului n-a privit atît . de aproape procesele vitale ale Bistriței. Cotele în lacuri, debitele. potențialul, mișcarea stăvilarelor. turația fectele linii, citite turbinelor, de- survenite pe toate pot fi si examinata

piele avantaje ale automatizării. Cea mai mare parte a utilajului electromecanic de pe Bistrița a fost realizat de întreprinderi românești. Turbinele microcentralelor poartă marca reputatelor uzine de ’ cele acumKaplan pentru țile de Fier, Sistemele de telecomandă de la Piatra Neamț sint de
la Reșița, realizeazăcaremarile turbinePor-

<

mandă încearcă să ne familiarizeze cu munca lor complexă. Bistrița nu furnizor mecanică' pentru turbinele de hidrocentrale. Bistrița este un ' mare . furnizor de ape industriale și de ape necesare irigațiilorVasile Ardeleanu. in- ginerul-șef adjunct, participă cu febrilitate la lucrările ce se desfășoară în această

este numai de energie
sute de comutatoare. Toate datele centralizate vor trece în calculator, ca pe un cîntar farmaceutic al randamentului energetic, iar acest calculator va utiliza cît mai rațional debitul apelor Telesemnalizarea, telemăsura, teleregla- jul și telecomanda sînt cele patru mari atribuții ale centrului și prin ele se semnalizează situația schemei.

simultan. într-opartitură dirijorală în desfășurare, din centrul de telecomandă de la Piatra Neamț. In clipa ' în care bateriile de lanwadare se deschid deasupra oglinzilor fluide, aici, în acest salon al dispecerului. se aprind becurile de semnalizare indieînd începerea activității de noapte. la orele de vîrf. echivalent cu nornirea a o sută de locomotive albastre ce ar însuma fiecare cîte sase mii de cai putereDirectorul centrului de telecomandă. Cos tică Găitănaru. ne vorbește despre multi-

asemenea fabricate la noi. iar ansamblul lor va fi încheiat pînă la sfîrșitul acestui an. Prin instalarea unii calculator electronic sistemul energetic de pe Bistrița va ajunge la nivelul tehnicii mondialeS-ar părea că totul este extrem de simplu, apeși pe un buton, se pornesc apele în turbină. turbina dă electricitate în rețea, apoi agregatele tac, apele își iau răgazul de o- dihnă și puternica cvadrigă a celor șase sute de mii de cai putere staționează sub păduri Specialiștii centrului de teleeo-

perioadă de tranzit, pînă la preluarea integrală a comenzilor pe întreaga vale a Bistriței Infâțișîn- du-ne ' însemnătatea sistemului care acționează în orele de vîrf. în orele cînd curentul electric este cel mai scump, el ne descrie calitatea și superioritatea operațiilor săvîrșite de la centrul de telecomandă tul cascadelor de la Bieaz la cunosc căderi sive de aproape cincizeci de metri, de trei ori înălțimea magnificei cascade Niagara. vor fi în final declanșate și acționate cu ajutorul, a două

Lan- care. Bacău succe- o sută

arată grupurile care funcționează și deficiențele care apar, cota apelor la intrarea și ieșirea din centrală, tensiunea curentului, pornirea, oprirea, deschiderea și încărcarea hid: oagregatelorCel mai puternic lanț 'ie hidrocentrale ..din țară, valea Bistriței, rămîne deocamdată centrul cel mai a- vansat, o unitate a pionieratului, o școală a cadrelor oerfecționa- te, și de aici vin să ia în continuare luminile cei de la Argeș, cei de la Lotru. cei de la Porțile de Fier. Am străbătut cei o sută de kilometri de ape reglabile cu un senti-

ment de bucurie și în- cîntare. Cupele Bistriței cunosc cel mai îmbelșugat an al existenței lor. în toate lacurile, debitul a atins cota maximă, stăvila- rele sînt deschise și a- pele deversează în impetuoase cascade. Turbinele funcționează .și în timpul zilei, nu numai în orele de vîrf, deoarece fiecare ploaie care cade în munții împăduriți. deschizînd to- renti Ș> pîraie necunoscute încă, înseamnă un surplus de combustibil, de energie propulsată pe arterele vitale ale economiei naționale.La posturile lor de comandă, în sălile spațioase ale hidroagrega- telor, oamenii privesc belșugul de ape cu o deplină satisfacție, simțind că puterea mașinilor pe care le conduc atinge nivelul ce] mai înalt, și ne vorbesc despre semnele bune ale anului.I-am văzut la posturile lor, pe stăvi- lare, la panourile automatizate. treierînd talazurile bubuitoare. Scrutînd viitorul prin prisma noului cincinal — așa cum este el prefigurat în Proiectul de Directive — ei văd ex- tinzîndu-se domeniile electricității, văd alte rîuri ale țării trecînd prin turbine și vaduri de beton, iar pe drumul plutelor, dincolo de Bacău, ne fac să zărim zăgazurile în trepte pe care va coborî Șiretul. înainte de a ajunge să cunoască febra oțelului în cetatea siderurgică de la cotul Dunării.

din articolele pe care magazinele nu . le pot oferi ; 190 000 cămăși pentru bărbați si copii, 70 000 bucăți tricotaje oin bumbac și mătase artificială, 290 000 bucăți tricotaje din fire sintetice, 200 000 perechi sandale pentru femei, circa 127 000 ml țesături din mătase etc. Cu prilejul discuției de care aminteam la început, care a avut loc în cabinetul primarului genera) al Capitalei, tovarășul Nicolae Enea, adjunct al ministrului industriei ușoare, s-a angajat ca, pînă la 15 iunie, întreprinderile din cadrul ministerului să recupereze restanțele. Nădăjduim că, informîndu-i pe cititori despre desfășurarea acțiunii, vom putea consemna respectarea întocmai a angajamentelor, mai ales că scadența lor a sosit.Multe din explicațiile ce ni s-au dat pentru atît de frecventa dezasor- tare vizau tot industria. „Din comoditate, pentru mai lesnicioasa îndeplinire a planului, întreprinderile nu țin cont de talii, numere sau mărimi în alcătuirea loturilor pe care le expediază bazelor comerciale", ni s-a spus. Deseori, e adevărat, așa se petrec lucrurile. Dar întreprinderile comerciale cu ridicata au dreptul să refuze loturile dacă ele nu respectă proporțiile de talii, mărimi etc., prevăzute în contract. Se face sau nu se face uz de acest drept ? Faptele dovedesc că nu prea, și aceasta din simplul motiv că verificarea produselor primite de la producători și confruntarea loturilor cu stipulațiile din contract se fac mai mult decît sumar. La depozitul principal al O.C.L. „Confecția", care aprovizionează toate magazinele de specialitate din Capitală, la recepția mărfii se urmărește practic doar selectarea ei pe prețuri ; încadrarea în fișele pe care fiecare întreprindere furnizoare le are la depozit se face tot după unicul criteriu al prețului. Această evidență ni se pare incompletă, ea nu urmărește în profunzime îndeplinirea obligațiilor contractuale ale producătorilor (în ce privește numerele, taliile, culorile). Consecința: destul de multe fabrici nu-și bat capul cu structura loturilor de marfă expediate comerțului. Și astfel respectarea sortimentului stipulat prin contract devine facultativă atît pentru furnizor, cît și pentru beneficiar. Iar dezasortarea magazinelor se cronicizează.Această situație nu este doar rezultatul activității slab organizate și prea puțin controlate a lucrătorilor din depozite, ci și a celor din uaisă- țile cu amănuntul. Mulți dintre responsabilii magazinelor vizitate ne-au ■ prezentat ea un fapt pozitiv situația planului care, în majoritatea cazurilor, era îndeplinit și chiar depășit. „Avem, așadar, motive de satisfacție" — au ținut ei să adauge. Ieșind însă din biroul responsabililor și trecînd la raft, a . apărut o oarecare neconcordanță între acest element, evident de apreciat, și faptul că un număr destul de mare de vizitatori ai respectivelor magazine nu devin și cumpărători. Concluzia : se impune perfecționarea modului de urmărire a activității unităților de desfacere, care în prezent ignoră, în bună măsură, aspectul calitativ al actului comercial.Fenomenele negative sînt menținute și de optica îngustă a unor lucrători din comerț, exprimată în ideea că „marfa și așa se vinde, de ce să-mi mai bat capul ?“ Unii gestionari lasă să se ajungă la epuizarea completă a unui sortiment sau altul, pentru ca numai după aceea să facă comanda de reasortare către depozitDar aceasta nu înseamnă că golurile semnalate au și fost de îndată acoperite. Presupunînd că voiajorul a luat comanda, ce se întîmplă mai departe 1 în ziua respectivă sau a doua zi el o predă oficiului de vîn- zări al întreprinderii comerțului cu ridicata ; de acolo, este trimisă spre executare depozitului, după ce a primit avizele de rigoare. Potrivit normativelor si instrucțiunilor existente, orice comandă trebuie onorată în maximum 72 de ore. Dar acesta e doar un ideal de atins. Din comenzile neonorate, găsite în numeroase unități, rezultă că termenul este deseori depășit. Și dacă celor 72 de ore (3 zile) li se adaugă încă multe altele,- precum și perioada anterioară, situată între observarea golului respectiv și vizita merceologului care preia comanda, constatăm că orele trec de sută. Iar în acest timp cumpărătorii intră în magazin, întreabă și pleacă cu mîna goală.După părerea noastră, sistemul de aprovizionare a unităților este încă destul de greoi și incert. Voiajorii comerciali au devenit un fel de transmițători de date între depozite și magazine, fără nici un rol activ. Ei nu prezintă nici un fel de mostre, ci povestesc doar gestionarilor aproximativ cum arată unele mărfuri, iar aceștia le comandă cum îi taie capul.Problema-cheie ni s-a părut însă a fi estimarea corectă a cererii, prin mijloace cît mai științifice, pentru a exista certitudinea acoperirii ei într-o proporție cît mai mare. Reprezentantul I.C.R.T.I. București spunea : „Noi stabilim necesarele de comun acord cu unitățile comerțului cu,amănuntul. Avem chiar obligația să ținem cont de ele. Cînd marfa contractată sosește în depozit, unii gestionari nu se mai simt obligați să o vîndă în magazinele rior, „'uită" chiar că ei au fost cei care au cerut-o. Asta poate să însemne că cererea nu avea un fundament serios și, în concluzie, orientarea noastră ș fost greșită. In ce ne privește, recunoaștem, nu am reușit un studiu aprofundat al cererii" La rînd.ul lor, nici organizațiile comerciale nu dispun de mijloacele necesare acestui studiu. In realitate— cum recunosc înșiși reprezentanții celor mai mari organizații comerciale— ceea ce lipsește este previziunea, un pronostic asupra cererii în perspectivă, semnalarea din vreme a unei anumite orientări care se profilează în modă etc.Ciudat, dar cele mai multe din constatările noastre critice nu au stîrnit nici mirarea și nici protestul conducătorilor de întreprinderi și organizații comerciale. „Le cunoaștem", spun ei Dacă așa stau lucrurile, de ce nu se iau măsuri pentru ca abundența de mărfuri industriale — a- bundență, după cum am văzut, reală— să răspundă cu adevărat cerințelor ? Este deci de așteptat ca observațiile făcute cu prilejul raidului nostru —' și care se referă la probleme de fond ale organizării comerțului și relațiilor sale cu industria— să găsească ecoul cuvenit la forurile responsabile, iar angajamentele asumate de către reprezentanții industriei și ai comerțului să fie riguros respectate.
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Știrile sosite la redacție înfățișează mereu noi rezultate obținute de oamenii muncii în realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei ’ de-a XXV-a aniversări a eliberării României.La Exploatarea minieră Baia Borșa, din cadrul Combinatului minier Baia Mare, a fost dat vineri în funcțiune un mare ansamblu de lucrări prin care se dublează capacitatea de extracție și preparare a minereurilor complexe. Ansamblul cuprinde, în subteran, un puț dotat cu o mașină de extracție, galerii de transport, instalații de compresoare și de ventilație, iar la suprafață o uzină de preparare, realizată cu utilaje de performanță ridicată, fabricate în țară.In aceeași zi. la flotația centrală a fost pusă în funcțiune, cu 105 zile înainte de termen, instalația de amplificare și adaptare a fluxului tehnologic pentru prelucrarea zgurilor provenite de la Uzinele chimico-metalurgice. Prin intrarea în funcțiune a a- ceștci instalații, cu o capacitate de prelucrare de 140 000 tone de zgură pe an, se asigură valorificarea unei noi surse de materii prime.înainte de termen a fost inaugurat și Centrul de cercetări miniere. Cele 18 laboratoare — de chimie, microscopie, preparare, ra- dioizotopie etc, — și cele două stații-pilot sînt dotate cu aparatură modernă, pentru cercetări legate de deschiderea și punerea în valoare a unor noi zăcăminte. valorificarea metalelor neferoase obținute din zguri și pirite și a unor noi substanțe minerale.La festivitatea prilejuită de inaugurarea noilor o- biective, minerii din bazinul maramureșean au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele:„Succesele repurtate de către constructorii noilor obiective, de minerii maramureșeni, le închinăm celor două mari evenimente din viața partidului și națiunii noastre — Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist. Vă încredințăm că nu ne vom precupeți nici un moment eforturile pentru a duce la îndeplinire în mod neabătut sarcinile ce ne sînt puse în față, convinși fiind că prin munca noastră vom contribui astfel la întărirea
(Urmare din pag. I)

continuă a economiei patriei noastre socialiste".De la Brașov ni s-a relatat că colectivul Combinatului chimic Victoria a produs peste plan 1 400 tone azotat de amoniu, 145 tone amoniac comprimat, 120 tone de acid sulfuric, 142 tone de mase plastice și rășini sintetice. Valoarea producției globale realizate suplimentar de colectivul combinatului depășește 9 200 000 lei, iar cea a producției marfă se ridică la 7 300 000 lei. De asemenea. s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost .în valoare de 3 milioane lei.Realizări importante au obținut pină acum și colectivele Fabricii chimice din Rîșnov, Fabricii de ciment „Temelia" Brașov, Combinatului chimic Făgăraș și ale altor întreprinderi din județul Brașov. Cimentiștii de la „Temelia" au realizat peste plan, pînă în prezent, printr-o mai bună utilizare a agregatelor și instalațiilor. 2 400 tone de ciment, ceea ce reprezintă dublul angajamentelor a- sumate pe întregul an. De asemenea, a fost îndeplinit aproape în întregime angajamentul pe acest an privind depășirea planului la producția marfă. In cinstea Congresului al X-lea al partidului și a aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei, colectivul fabricii și-a suplimentat angajamentele pe acest an, hotă- rînd să realizeze în plus 2 000 tone de ciment și o producție globală si marfă în valoare de 2 milioane lei.Din județul Alba ne-au fost comunicate succesele celor două întreprinderi producătoare de bunuri de consum din brasul Sebeș : fabrica de ciorapi si tricotaje ..Sebeșul" si fabrica de produse din piele si maro- chinărie „Căprioara". La fabrica „Sebeșul", au fost asimilate în producție în acest an 37 sortimente noi, iar valoarea producției globale suplimentare, realizată pe primele cinci luni, este de 2,9 milioane lei : au fost livrate rețelei comerciale si la export 100 000 perechi ciorapi peste prevederile inițiale. Planul de export a fost depășit cu 18,2 la sută. In aceeași perioadă. colectivul fabricii de produse din piele si maro- chinărie „Căprioara" a depășit olanul producției globale cu 1 milion lei. iar cel al producției marfă vîn- dută și încasată cu 157 000 lei.Intrată în funcțiune la începutul acestui an. filatura C de la noua Fabrică de fire din fibre chimice și bumbac Oltenița — una din cele mai moderne u- nități de acest fel din tară
El B O

— a realizat pînă acum peste plan 72. tone fire, e- conomii la nretul de cost în valoare de 371 000 lei, iar prevederile privind productivitatea muncii în proporție de 103.4 la sută. în timp ce lucrătorii din a- ceastă filatură se străduiesc să atingă cît mai repede parametrii proiectați, constructorii grăbesc realizarea celorlalte obiective ale noii întreprinderi : filaturile A si B. secția de finisai. uzinele de condiționare. posturile de transformare. spatiile de depozitare. laboratoarele.în aceste zile, colectivul întreprinderii textile „Cri- sana" din Oradea desfășoară o susținută activitate pentru punerea în valoare a rezervelor interne existente. S-au organizat grupe de muncitori, tehnicieni si ingineri care studiază si stabilesc cele mai corespunzătoare măsuri în toate sectoarele de producție. în scopul sporirii productivității muncii, creșterii randamentului utilajelor si îmbunătățirii calității produselor. Rezultatele obținute pină acum. în urma acțiunilor întreprinse, sînt dintre cele mai bune. Măsurile luate au făcut să sporească producția întreprinderii cu peste 1 000 mp țesături pe zi. Colectivul întreprinderii a hot'trît să-si sporească angajamentele inițiale cu 2 milioane lei Ia producția globală si cu 280 000 mp țesături de bumbac fată de planul producției fizice.întrecerea oamenilor muncii de ne șantierele de construcții are ca obiectiv principal grăbirea ritmului de execuție, realizarea înainte de termen a unor lucrări si stadii fizice prevăzute în graficele elaborate de comun acord cu beneficiarii. La uzina „Victo- ria“-Floresti. de exemplu, a fost terminat montajul instalațiilor si al celorlalte agregate necesare fabrică

rii — pentru prima dată la noi în țară — a anvelopelor cu carcasă radială pentru toate tipurile de autoturisme. Noul tip de anvelopă. pe care colectivul uzinei prahovene s-a angajat să-l introducă în fabricație în cinstea Congresului partidului, are o rezistentă si o siguranță sporită în exploatare. Totodată. în celelalte hale ale u- zinei se montează noi u- tilaie si se reorganizează întregul flux tehnologic. Realizarea acestor investiții va avea ca rezultat, pe lîngă sporirea producției a- nuale cu 400 000 de anvelope. îmbunătățirea regimului tehnologic ne întregul ciclu de fabricație.Zilele trecute, au intrat în funcțiune ultimele grupuri de instalații prevăzute pentru acest an la fabrica „Steaua electrică" din Fi- eni. Ele vor da o producție anuală de circa 25 000 000 becuri. Față de vechile instalații ale fabricii, noile linii tehnologice, complet automatizate, au o capacitate aproape dublă. O dată cu darea în funcțiune înainte de termen a instalațiilor, constructorii și montorii și-au îndeplinit angajamentele luate.Este demn de menționat și succesul obținut de constructorii noului porț maritim din Constanta : ei au dat în exploatare, cu peste cinci luni mai devreme, linia ferată de acces în incinta noului port, precum și două triaje ale căror linii însumează o lungime de 18 km. Liniile ferate sînt folosite deocamdată pentru transportarea materialelor necesare continuării celorlalte lucrări din interiorul noului bazin portuar.Așadar, în toate domeniile vieții economice, rezultatele în realizarea planului și a angajamentelor se ridică la cote tot mai înalte pe graficele întrecerii socialiste.
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politicii de investiții promovată de partidul și statul nostru, orientată cu prioritate spre ramurile de producție moderne, capabile să asigure valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării, creșterea sistematică a venitului național — bâză sigură a progresului economic și social, a ridicării standardului de viață al întregului popor. In cincinalul >966—1970, chimiei i s-au a- locat 20 la sută din fondurile de investiții destinate industriei. Lo- 'cul principal în ansamblul programului de investiții al chimiei l-a o- cupat și îl ocupă petrochimia — tendință atestată de poziția acestui sector în dinamismul și structura producției industriei chimice românești, materializată în sporurile mari la producția de îngrășăminte azotoase, mase plastice și rășini sintetice, fire și fibre sintetice, plastifianți și de- tergenți.Progresul chimiei românești, după Congresul al IX-lea al partidului, este marcat pregnant de noile ,„cetăți“ industriale apărute pe harta țării. în primii trei ani ai cincinalului au fost puse în funcțiune 160 noi obiective și capacități de producție, între care Combinatul de îngrășăminte chimice Tg. Mureș, noi mari fabrici la Combinatul chimic Craiova sau din Tr. Măgurele, uzina „Policolor" București, capacități noi la Uzina de alumină O- radea și de aluminiu Slatina, la Uzina de prelucrare a maselor plastice Iași, Uzina de fire și fibre sintetice Săvi- nești, Uzina de sodă Govora, Combinatul petrochimic Ploiești. în momentul de față au intrat în funcțiune, sînt în probe tehnologice sau în construcție diferite obiective la noile combinate din Pitești și Hm Vîlcea, la P'oiești și pe alte platforme ale chimiei. Continuînd dezvoltarea susținută din primii trei ani ai actualului cincinal, în cinci luni din acest an producția globală a industriei chimice a fost mai mare cu 430 milioane lei decît prevederile planului, o( parte însemnată din sporul respectiv fiind obținută pe seama creșterii productivității muncii. Numai în patru luni s-au realizat beneficii suplimentare în valoare de 116.4 milioane leiCu un volum al producției globale de aproape două ori și jumătate mai mare decît realizările anului 1965, industria chimică din țara noastră se va prezenta, la sfîrșitul acestui cincinal. cu'o structură a producției larg diversificată, în cadrul căreia se regăsesc toate subramurile chimiei moderne menite să asigure satisfacerea cerințelor variate de produse chimice ale economiei naționale. Profilul complex al industriei noastre chimice la nivelul anului 1970 va constitui o bază solidă de plecare spre un nou a- vînt al acestei ramuri, corespunzător procesului viguros al dezvoltării economiei naționale, ale cărei jaloane sînt magistral înfățișate în Tezele

Comitetului Central și în proiectul de Directive ale celui de-al X-lsa Congres al P.C.R.Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive trasează, în continuare, programul vast al propășirii pe calea dezvoltării șl a progresului națiunii noastre socialiste. Cercetîndu-le cu atenție, fiecare om al muncii, .fiecare cetățean din patria noastră găsește în aceste documente programatice, de excepțională însemnătate pentru partid și întregul popor, o- rientarea fermă a drumului pe care România îl va străbate, în continuare, în vederea edificării societății socialiste.Cu profundă claritate sînt înfățișate direcțiile care vor sta la baza dezvoltării, pe mai departe, a industriei chimice în cincinalul viitor, direcțiile fiind date sintetic în proiectul de Directive : industria chimică trebuie să ocupe un loc principal în dezvoltarea economiei, finind seama de materiile prime existente în țară, de cerințele crescînde de produse chimice pentru consumul intern si de posibilitățile de export pe care le creează. La baza acestei dezvoltări vor sta importantele mijloace materiale alocate din fondul de investiții destinat industriei, precum și extinderea și modernizarea, în continuare, a unităților existente. Pentru asigurarea ritmului impetuos de creștere a producției industriei chimice. de 13—14 Ia sută, prevăzut în proiectul de Directive, o pătrime din volumul investițiilor industriale va fi alocat acestei ramuri. Cu alte cuvinte, în perioada 1971—1975, volumul de investiții destinat industriei chimice va fi de peste două ori mai mare decît realizările preliminate în acest domeniu pentru actualul cincinal. Pină în 1975 se vor construi și pune în funcțiune peste 250 obiective și capacități noi de producție.Principiul de bază în stabilirea profilului acestor noi capacități industriale constă în îmbunătățirea structurii producției chimice, corespunzător- cerințelor economiei naționale. Legat de aceasta, se desprind două aspecte esențiale. Pe de o parte, dezvoltarea și diversificarea producției chimice. în vederea creării bazei de materii prime și de chimicale necesare realizării ritmului de dezvoltare prevăzut pentru celelalte ramuri industriale iar, pe de altă parte, specializarea în anumite domenii în care există condiții favorabile de dezvoltare a unei producții cu eficiență sporită la export. Sectorul în care se va realiza și în cincinalul viitor cel mai înalt ritm de dezvoltare va fi, în continuare, petrochimia, subramură modernă, cu largi posibilități de maturizare, determinate de condițiile specifice țării noastre. Incluzînd industria de fire și fibre sintetice și a îngrășămintelor din gaz metan în sectorul petrochimic, sumele destinate

dezvoltării acestuia vor reprezenta circa 55 la sută din totalul investițiilor pentru industria chimică.Creșterea producției de îngrășăminte chimice, de peste două ori față de realizările preliminate ale anului 1970, a firelor și fibrelor chimice (a căror producție va crește de peste 1 3,5 ori față de anul 1970), a materia- ; lelor plastice atestă dezvoltarea prioritară a acestor sectoare care valorifică în cel mai înalt grad resursele de materii prime ale țării — sectoare bine definite în proiectul de Directive.Una din preocupările principale care se va avea în vedere la dezvoltarea industriei chimice în cincinalul viitor o constituie specializarea pen- i tru producția de export. în acest scop, ministerul și-a propus să profileze un număr de întreprinderi și instalații exclusiv, sau în cea mai mare parte, pe producția destinată exportu- ! lui. Exportul de produse chimice va i crește în 1975 cu peste 60 la sută față ; de anul 1970. Ponderea principală în exportul produselor chimice o vor ’ avea îngrășămintele, fibrele sintetice (melana și poliesterice), materialele plastice, anvelopele, produsele so.dice și aluminiul. Orientarea exportului se va face spre produsele pentru care există condiții favorabile de fabricare și posibilități avantajoase de desfacere pe piața externă. La sfîrșitul cincinalului viitor, industria chimică va deveni una din principalele ramuri expor-* tatoare ale economiei naționale.Creșterea productivități muncii și reducerea cheltuielilor materiale în industria chimică. în vederea asigurării unei eficiente economice maxime — definită în proiectul de Directive ca factor al dinamismului economic — este legată în primul rînd de tehnica și tehnologia pe baza cărora ' se vor construi noile obiective. Dezvoltarea din ultimii ani a industriei chimice a permis acumularea unei bogate experiențe, atît. de către lucrătorii din această ramură, cît și din celelalte sectoare care contribuie Ia dezvoltarea ei. a stimulat activitatea de cercetare, asigurînd un potențial tehnic și uman, care va fi folosit cu randament superior în viitorul cincinal. Se va acorda o mare atenție valorificării rezultatelor cercetărilor proprii. în cincinalul următor urmează să se construiască circa 80 instalații pe baza tehnologiilor românești, rezultat al cercetărilor efectuate în institutele de cercetări chimice din țara noastră.Un rol hotărîtor în realizarea sarcinilor prevăzute în proiectul de Directive pentru dezvoltarea industriei chimice îl are, în continuare, programul de investiții. Asigurarea intrării în funcțiune la termenele prevăzute a numărului mare de obiective necesită un complex de măsuri în toate sectoarele care contribuie la realizarea acestui program. Vor fi necesare modificări structurale de ordin organizatoric și metodologic, în contractarea, proiectarea, avizarea documentațiilor și în relațiile furnizor-constructor-beneficiar — pentru a se preveni neajunsurile semnalate uneori în acest domeniu.

Se împlinesc douăzeci de ani de la apariția revistei „Știință și Tehnică", editată sub egida C.C. al U.T.C. și a Consiliului pentru răs- pindirea cunoștințelor cultural-știin- țifice. De-a lungul anilor, răspunzînd interesului larg a) cititorilor săi, revista a adus și aduce, alături de alte publicații, o contribuție prețioasă la popularizarea cuceririlor importante ale științei și tehnicii contemporane, a realizărilor de seamă ale cercetătorilor și inginerilor din țara noastră.Cu prilejul acestei aniversări adresăm felicitări călduroase colectivului redacțional al. revistei și corpului de colaboratori. Le dorim ca în viitor să obțină noi succese în îmbunătățirea conținutului tematic al revistei, in tratarea subiectelor la un nivel accesibil și corespunzător exigențelor sporite ale publicului său cititor, să-și sporească aportul la ampla activitate ce se desfășoară în patria noastră, pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, tehnice și culturale în rîndurile maselor largi.

Vineri au avut loc la Sibiu lucrările unei sesiuni științifice prilejuite de aniversarea a 10 ani de la apariția revistei „Forschungen Zur Volks-und Landeskunde". publicație editată de Academia Republicii Socialiste România, care valorifică rezultatele cercetărilor și studiilor științifice întreprinse de cercetători ai secției de științe sociale din Sibiu a filialei Cluj a Academiei și ai Muzeului Brukenthal.Lucrările sesiunii au fost deschise de acad. Raluca Ripan, președintele filialei Cluj a Academiei, iar dr. docent Karol Golner, redactor șef al revistei, a făcut un bilanț al activității publicației sibiene.Au prezentat comunicări acad. Constantin Daicoviciu, prof. dr. Nicolae Lupu și dr. Cornel"irimie, directorul Muzeului Brukenthal.Cu prilejul festivităților, redactorii și colaboratorii revistei au adresat 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă prin care își exprimă hotărîrea de a depune toate eforturile în slujba marilor idealuri socialiste și umaniste care călăuzesc politica înțeleaptă a partidului, în slujba continuei propășiri a patriei noastre. (Âgerpres)
A început campania 

de prelucrare 
a fructelor

Instalațiile moderne ale noii rafinării din Pitești, în preajma „actului* in trării în funcțiune Foto : Gh. Vințili
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Ceea ce consider că trebuie relevat de la bun început este sfera atotcuprinzătoare a măsurilor inițiate de partid pentru dezvoltarea democratismului socialist. Aceste măsuri nu vizează doar o latură sau alta a eșafodajului economic și social, ci întreaga viață materială și spirituală a celor aproape 20 de milioane de cetățeni ai țării noastre.Edificatoare. în acest sens, este preocuparea stăruitoare, din ultimii ani. a conducerii partidului nostru de a asigura un cadru larg, deschis, un caracter public statuării hotărîri- lor politico-sociale. de a supune dezbaterilor populare proiectele planurilor. hotărîrilor și măsurilor referitoare la problemele cardinale ale construcției social-economice și culturale. Sînt încă proaspete în amintirea noastră dezbaterile animate, printre care cele privind măsurile de perfecționare a conducerii și organizării vieții economice, noua organizare a învățămîntului și a consiliilor populare, proiectul noului Cod Penal, dialogul susținut purtat de candidați cu alegătorii în timpul campaniei electorale din primăvara acestui an ș.a.însuși faptul că în aceste zile Tezele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. sînt dezbătute în mod public, deschis, de întregul partid, de organizațiile de masă și obștești, de masele largi ale populației ilustrează în mod grăitor concepția partidului privind necesitatea ca elaborarea programului dezvoltării țării în anii următori să fie opera colectivă a întregului popor. A- pare. astfel, limpede că. practic, deciziile elaborate de partid'și guvern a- supra perfecționării diferitelor laturi ale vieții politice, economice și social- culturale românești au azi un mare coautor colectiv — poporul.Legătura directă, contactul nemijlocit cu masele largi ale poporului, investigarea atentă, continuă a preocupărilor și cerințelor sale, constituie un instrument deosebit de prețios, o metodă de muncă ce oferă organelor de partid și de stat posibilitatea largă de a acționa în cu- noștință de cauză, de a se sfătui și hotărî împreună cu oamenii muncii problemele fundamentale ale vieții

economice, politice și social-cultu- rale. Exemplul strălucit pe care îl dă în această privință conducerea partidului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, invită pe fiecare cetățean căruia societatea i-a încredințat munci de răspundere să se străduiască a face din consultarea directă, permanentă a maselor, din receptivitatea față de părerile cetățenilor o caracteristică definitorie a stilului de activitate.Dialogul neîntrerupt al conducerii partidului cu poporul conferă întregii politici interne și externe a P.C.R. și statului nostru un conținut profund

mal importante decizii și măsuri privind evoluția societății, astfel ca progresul României să fie în tot mai mare măsură expresia contribuției colective a întregii națiuni".Există, legic, o relație dialectică între întărirea orînduirii socialiste și democratismul propriu ei. Prin participarea maselor la conducerea vieții sociale, la înfăptuirea legalității și asigurarea ordinii publice, la apărarea valorilor inestimabile ale poporului român, a căror chintesență o constituie societatea socialistă, suveranitatea și libertatea patriei,

lor de creație etc., ai căror reprezentanți intră de drept în componența organelor centrale și locale ale administrației de stat ș.a. Iată, așadar, fapte intrate în cotidian — și enumerarea lor poate fi continuată — ilustrare concludentă a multiplelor modalități care asigură adîncirea democratizării întregii noastre vieți. Experimentarea în cele mai diverse domenii de activitate — în economie, știință, învățămînt etc. — a unor forme tot mai perfecționate de conducere ilustrează pregnant același efort stăruitor al partidului și statului nostru de a găsi modalități efi-

SI ÎNFĂPTUIREA POLITICII PÂRIiDUL
realist și mobilizator, caracterul de expresie a voinței și a intereselor fundamentale ale națiunii. Desigur că amploarea și profunzimea legăturilor dintre organele de stat județene, municipale, orășenești, comunale și masa cetățenilor din raza lor de activitate ar crește substanțial dacă, la rîndul lor. ar permanentiza în stilul lor de muncă, la scara cea mai largă, practica încetățenită de conducerea partidului de a se sfătui cu masele în toate problemele majore. în acest sens, se reliefează deosebita însemnătate a prevederii din Teze că : „Una din sarcinile principale este perfecționarea căilor de atragere multilaterală a maselor' populare la activitatea organelor de stat, la conducerea întregii societăți. Conducînd în continuare, nemijlocit, procesul de dezvoltare a democrației socialiste, partidul nostru va asigura intensificarea participării tuturor categoriilor de cetățeni la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor

devine mai eficientă însăși /exercitarea funcțiilor, statului, mai trainică însăși puterea politică a partidului nostru. Dezvăluirea fermă, curajoasă de către partid a practicilor greșite, a unor abuzuri și ilegalități săvîrși- te în trecut, a fost conjugată cu luarea unor măsuri hotărîte nu numai pentru lichidarea lor, dar și pentru ca asemenea fenomene negative să nu se mai poată repeta vreodată în societatea noastră. Vasta activitate legislativă, întărirea legalității socialiste, măsurile adoptate pentru creșterea rolului Marii Adunări Naționale, instituționalizarea principiului muncii colective la toate nivelurile de conducere și în toate domeniile de activitate sînt elocvente pentru procesul de perfecționare a întregului mecanism al vieții noastre sociale. Același proces îl ilustrează creșterea continuă a rolului și a atribuțiilor organizațiilor de masă și obștești — sindicale, de tineret, ale organizațiilor cooperatiste, a uniuni-

ciente de antrenare a celor mai buni specialiști, a inițiativei și talentului organizatoric al maselor celor mai largi la conducerea treburilor de stat.In aceste condiții e cu totul firesc că locul cetățeanului în sistemul vieții politice și sociale s-a schimbat în mod esențial, în spiritul autentic democratic al orînduirii socialiste. El beneficiază de un cadru și un climat civic propice exprimării deschise, responsabile a părerilor sale privind toate problemele politice și sociale, poate critica neajunsurile pe care le constată în aplicarea hotărîrilor, a legilor statului, fără nici un fel de îngrădire își poate manifesta din plin inițiativa, poate face propuneri privind îmbunătățirea întregii activități de construcție socialistă. Pe bună dreptate consideră partidul nostru că formularea anumitor critici la adresa unor fenomene sau greșeli săvîrșite în diferite domenii nu pune — și nici nu poate

pune — în dificultate sistemul social socialist, ci constituie o expresie a dorinței legitime a maselor muncitoare, a cetățenilor ca asemenea fenomene să fie înlăturate, ceea ce corespunde, de fapt, preocupărilor susținute ale partidului pentru perfecționarea formelor și metodelor sale de conducere a societății.Adîncirea continuă a democrației trebuie să se îmbine armonios cu întărirea disciplinei și responsabilității cetățenești, cu respectul pentru lege din parteă fiecărui membru al societății noastre. In Teze se subliniază în mod just că „Dezvoltarea democrației socialiste presupune creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii noastre socialiste. în aceasta ,î.și găsește expresia ideea marxist-leninis- tă potrivit căreia libertatea reprezintă necesitatea înțeleasă". Practica promovării criticii deschise a neajunsurilor manifestate într-un domeniu sau altul de activitate a demonstrat în chip pregnant că ceea ce caracterizează intervențiile, opiniile critice exprimate de oamenii muncii, de cetățenii țării este spiritul constructiv, înalta responsabilitate față de prezentul și viitorul socialist al patriei.Căile multilaterale de atragere a maselor la conducerea de stat sînt utilizate tot mai deplin, punînd în valoare experiența și înțelepciunea poporuluj. Viața arată, însă, că acest vast cadru organizatoric nu a- sigură de la. sine, prin simpla sa e- xistență ridicarea gradului de participare a maselor la conducerea treburilor de stat Este de datoria noastră; a tuturor — practicieni și teoreticieni — să descifrăm mai bine sensul acestor măsuri înnoitoare, să ajutăm, astfel, efectiv la înțelegerea lor profundă și la aplicarea lor cît mai fructuoasă în viață. în practică.Adîncirea democratismului socialist se dovedește a fi în viața societății noastre un factor esențial al consolidării continue a unității și coeziunii maselor în jurul Partidului Comunist Român — conducătorul unanim acceptat al întregii noastre națiuni — o puternică' forță motrice a înaintării neîntrerupte a poporului nostru pe drumul progresului social.

Eșalonarea investițiilor în perioada 1971—1975. pentru asigurarea ritmului de sporire a producției, determină o creștere a volumului de investiții în 1971 cu circa 70 la sută față de1970, iar în 1972 cu 40 la sută față de1971. Aceste creșteri importante ale volumului de investiții în primii ani ai cincinalului următor impun clarificarea din vreme a unor date necesare proiectării, cum sînt : stabilirea amplasamentelor înainte de a- probarea planului cincinal. începerea imediată a prospectării pieței pentru instalațiile prevăzute a se importa și. legat de aceasta, completarea planului de contractări la instalații noi din import pe anii 1969 și 1970. corelarea planului de asimilare de utilaje și livrări de instalații al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini cu termenele de punere în funcțiune din planul de investiții al industriei chimice.La amplasarea noilor obiective se va ține seamă în primul rînd de utilizarea platformelor industriale existente, care oferă condiții economice superioare în raport cu deschiderea de noi platforme. Avînd în vedere o judicioasă repartizare teritorială a industriei chimice, sub aspect economic și demografic, vor fi create unele amplasamente noi, în special pentru unități de îngrășăminte chimice, fire și fibre chimice, prelucrări de materiale plastice- în felul acesta, industria chimică își va aduce în continuare contribuția la. îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție, la ridicarea economică. socială și culturală a noi județe ale tării. Va trebui folosită la maximum posibilitatea pe care o o- i'erâ, prin specificul ei, industria chimică de a amplasa în aer- liber majoritatea instalațiilor. Folosirea acestui avantaj, precum și renunțarea la construcții monumentale pentru activitățile administrative și auxiliare, vor trebui să conducă la o reducere substanțială a volumului de construcții.Realizarea impresionantului program de dezvoltare a industriei c'-i- mice, stabilit prin proiectul de Directive ale celui de-al X-lea Congres al P.C.R., antrenează sectoare importante ale economiei naționale. Lucrătorii din comerțul exterior, din industria constructoare de mașini, din construcții și montaj și din industria chimică vor avea prilejul să pună în valoare întreaga lor capacitate creatoare, bogata experiență acumulată. în noua perioadă de continuu a- vînt al industriei noastre. La aceștia, se vor adăuga miile de noi sa- lariați, care vor fi atrași în sfera activității industriale pentru exploatarea și întreținerea noilor obiective.Dezvoltarea industriei chimice, principală ramură furnizoare de materii prime și produse pentru cele- / lalte sectoare industriale și pentru I agricultură, cu o pondere însemnată în comerțul exterior al țării va urma pas cu pas sarcinile stabilite la Congresul al IX-lea al P.C.R., pe cele din recentul proiect de Directive și va aduce o contribuție de seamă la progresul economic și social al țării S noastre, la creșterea continuă a bu- î năstării întregului popor.

și legumelorFabrica de conserve „Mureșeni" din Tg Mureș a început campania do prelucrare a fructelor și legumelor din noua recoltă. Au și fost realizata primele conserve de mazăre, precum și importante cantități de dulceață de căpșuni. In acest an, întreprinderea va prelucra un volum sporit do legume și fructe.Fabrica se află în curs de extindere, cu noi hale cu o capacitate de producție de 4 000 tone conserve și produse concentrate pe an.

In centrul orașului Constanța a fost inaugurat un edificiu de larg interes cetățenesc : palatul poștelor. Clădirea, realizată într-un stil arhitectonic care se încadrează armonios în ansamblul celorlalte construcții ridicate în orașul de pe litoral, dispune de 7 nivele care adăpostesc birourile și serviciile de poștă, telefonie, telegrafie, C.E.C. Deasupra ultimului nivel ai corpului principal se înaltă uh turn metalic pentru antenele de transmisie și retransmisie a programelor de televiziune și alte instalații pentru efectuarea convorbirilor telefonice la mare distantă. (Âgerpres)

în noul ansamblu de locuințe „Valea Roșei" din Craiova a fost terminată construcția primelor trei blocuri. Alte 14 clădiri cu 5 și 11 nivele se află în diferite faze de execuție. Pînă la sfîrșitul acestui an, aici se voi- da în folosință 1 350 a- partamente. urmînd ca în 1970 să so încheie prima etapă de execuție a cartierului cuprinzînd 29 de blocuri, cu aproape 2 500 apartamente. Tot aici urmează șă se construiască o școală cu 24 săli de clasă și un dispensar. complexe comerciale.Soluțiile adoptate de către proiec- tanți. precum și configurația terenului. au permis realizarea unui aspect arhitectonic variat. (Agerpre©
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ

A PARTIDELOR COMUNISTE Ș! MUNCITOREȘT
Din cuvântările rostite în cadrul lucrărilor.

■Bl

Cuvintarea tovarășului Max Reiman,
piim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din GermaniaVorbitorul a evidențiat faptul că datoria consfătuirii este de a desfășura în mod energic lupta împotriva imperialismului. De aceea — a subliniat el — este necesară o analiză realistă a pozițiilor forțelor socialismului și a pozițiilor reacțiunii. Numai în felul acesta vom putea găsi calea pentru progresul maxim al mișcării noastre.In documentul discutat aici se menționează printre altele că imperialismul, a cărui criză generală se a- dîncește, continuă să asuprească numeroase popoare și rămîne sursa de pericol permanent pentru cauza păcii și progresului social. în același timp, se constată că în întreaga lume se desfășoară puternice procese revoluționare.în acest context, vorbitorul s-a referit la unele aspecte ale situației din R.F.G.în primul rînd — a subliniat el — aș vrea să atrag atenția asupra faptului că imperialismul german nu poate fi confundat cu populația R.F.G. Dimpotrivă, imperialiștii germani reprezintă cel mai înrăit dușman al acesteia. Vorbind aici, la Moscova, împotriva imperialiștilor germani, delegația noastră apără interesele naționale ale populației Republicii Federale.Imperialismul vest-german a devenit din nou unul din punctele de sprijin cele mai puternice ale sistemului imperialismului mondial. Caracterul său agresiv decurge din potențialul său economic și din particularitățile dezvoltării sale istorice— a declarat Max Reimann.Vorbitorul a arătat apoi că în ultimul timp, mai ales după anul de criză 1967, în R.F.G. s-a intensificat considerabil procesul de concentrare a producției și capitalului. Aceste procese sînt deosebit de periculoase deoarece sînt legate de linia generală a politicii agresive a cercurilor guvernante. Cercurile i...r —caută noi forme de organizare trebuie să corespundă înaltului de socializare a producției să atenteze la proprietatea vată a marilor monopoluri supra mijloacelor de producție. Strînsa contopire a puterii monopolurilor cu puterea de stat a devenit o condiție obiectivă a existenței im- . perialismului contemporan. Acest proces duce la unirea tuturor forțelor sistemului capitalist în vederea instaurării dominației' monopolismului de stat în toat.e sferele vieții sociale.Imperialismul vest-german folosește fără jenă contradicțiile din interiorul lagărului imperialist pentru îmbunătățirea propriilor sale poziții. Stăpînii monopolurilor și militariștii, marile bănci și conducerile lor folosesc de asemenea criza valutară din statele imperialiste pentru a-și șantaja aliații și a obține realizarea țelurilor lor supreme — instaurarea dominației în Europa și obținerea dreptului de a dispune de arma atomică— a declarat M. Reimann.Desigur, în Europa — a continuat vorbitorul — există puternice forțe ce se pronunță pentru politica de destindere, împotriva încordării, pentru crearea unui sistem al securității europene. Dar imperialiștii fac totul pentru a scinda aceste forțe. De a- ceea, este necesar ca în primul rînd să fie asigurată unitatea de acțiune a tuturor partidelor comuniste și muncitorești în lupta împotriva imperialismului. în aceasta constă una din premisele cele mai importante ale Creării unei largi alianțe a tuturor forțelor progresiste în lupta antiim- perialistâ.Imperialismul nu este un colos de oțel indestructibil. Dimpotrivă. Analiza esenței imperialismului dovedește contradicțiile sale, pericolul pe care îl prezintă și, în același timp, punctele lui vulnerabile.Se ridică adeseori problema — a continuat vorbitorul — de ce imperialismul german merge din nou pe calea sa periculoasă, agresivă, deși poporul german are experiența anilor celui de-al doilea război mondial și ai cruntei dictaturi naziste. Nenorocirea în Germania occidentală, de după anul 1945, a început atunci cînd puterile de ocupație imperialiste au ordonat scindarea Germaniei și au ajutat fostele monopoluri și pe foștii militariști să ajungă din nou la putere. Ei au izbutit să facă acest lucru întrucît conducătorii partidului social-democrat au împiedicat crearea unității clasei muncitoare în fostele zone occidentale de pe atunci.Partidul capitalului monopolist, U.C.D.—U.C.S., după formarea statului vest-german separat, și-a putut instaura dominația asupra aparatului de stat. Cercurile guvernante din Germania occidentală Partidul Ele nu asupra folosesc ghie a noii evoluții neonaziste periculoase. Mai mult decît atît, în prezent, pe terenul politic creat de linia generală U.C.D.—U.C.S., în atmosfera tendințelor de mare putere, a revanșismului și militarismului sporește activitatea partidului neonazist.în continuare, vorbitorul a spus : Deși conducerea partidului socialdemocrat declară că social-democra- ții și comuniștii nu ar avea interese comune, noi pornim în politica noastră în mod neabătut de la faptul că toți oamenii muncii au interese comune în problemele fundamentale și că de acest lucru își dau seama tot mai mult atît membrii de rînd cît și activiștii partidului social-democrat.Eu nu afirm în nici un caz — a spus Reimann — că noi, comuniștii din Republica Federală, dorim crearea frontului unic cu social-demo- crații numai de jos, iar față de vîr- furile partidului ne situăm numai pe poziții de luptă. Comuniștii din

Republica Federală se orientează spre inițierea unui dialog cu social- democrații la toate nivelele și am saluta faptul dacă și conducătorii partidului social-democrat ar declara că sînt gata să facă un schimb de vederi cu noi asupra modului cum trebuie să punem capăt puterii monopolurilor, cum să oprim evoluția periculoasă spre dreapta și ce trebuie să facă Republica Federală în cadrul sistemului de securitate european.în proiectul documentului principal ce ne-a fost prezentat — a continuat Max Reimann — se arată că și în Germania occidentală se înmulțesc forțele ce se pronunță activ împotriva revanșismului și militarismului. în rîndurile populației din R.F.G. se intensifică atitudinea negativă față de războiul murdar al S.U.A. față de poporul vietnamez și față de sprijinirea acestui război de către guvernul' federal. Nu numai partidul nostru, ci și grupările sindicale, clasa muncitoare, organizațiile partidului social-democrat, grupuri ale diferitelor pături ale populației, și în primul rînd ale tineretului, cer renunțarea la pretențiile guvernului federal de a fi singurul reprezentant al poporului german, cer recunoașterea juridică internațională a Republicii Democrate Germane, recunoașterea frontierelor existente în Europa, semnarea neîntîrziată a tratatului de neproliferare a armei

nucleare și asigurarea securității Europei.Succesul forțelor populare depinde într-o măsură importantă de apropierea social-democraților și comuniștilor. .membrilor sindicatelor și muncitorilor creștini, a studenților, a tuturor forțelor progresiste, indiferent de numeroasele deosebiri în problemele ideologice și tactice, de căutarea unor momente comune și de unirea pe baza unui program democratic de acțiune. La crearea unui astfel de program democratic de acțiune, noi, comuniștii, ne vom aduce contribuția.Vorbitorul a subliniat apoi că succesele R.D.G. în construcția socialistă, ale primului stat al muncitorilor și țăranilor pe pămînt german, politica sa consecventă de pace influențează asupra evoluției din Germania occidentală, constituind un a- jutor neprețuit pentru toate forțele progresiste.Unul din elementele luptei pentru pace, democrație și progres social în Republica Federală îl constituie anularea interdicției asupra P.C.G. A- ceastă interdicție constituie o amenințare rilor și tuturor publicasiune și teroare față de toate forțele democratice și de acțiunile lor. mai ales față de Partidul Comunist German, nou creat.
continuă la adresa dreptu- . libertăților democratice ale oamenilor progresiști din Re- Federală, un mijloc de pre-

Aș vrea să folosesc prilejul a- cesta să mulțumesc tuturor partidelor frățești pentru solidaritatea manifestată față de noi și să le chem să sprijine cu insistență cerința noastră de anulare a interdicției P.C.G.în continuare. Max Reimann a criticat și blamat Partidul Comunist Chinez.în fața acțiunilor coordonate ale imperialismului — a declarat în încheiere vorbitorul — putem înainta numai ducînd o politică pusă de comun acord în toate problemele fundamentale ale luptei pe arena internațională, numai pe baza unității de acțiune. Din coordonarea acțiunilor au de cîștigat atît mișcarea comunistă și muncitorească în ansamblul ei, cît și. forțele revoluționare din fiecare țară. Lupta forțelor naționale pentru progres în propriile ■țări își va găsi un ecou internațional și mai puternic, va fi cu atît mai eficientă, cu cît va fi mai strîns legată de mișcarea revoluționară antiimperialistă mondială.Desigur, nu putem și nu vrem să trecem cu vederea faptul că, în prezent, în mișcarea comunistă mondială există o serie de divergențe. Dar, după părerea noastră, aceste divergențe nu trebuie să împiedice lupta comună împotriva dușmanului comun, pentru atingerea telurilor comune.Lucrul aceea că citorești, vergențe să caute tinderea să tindădurilor lor, pe baza marxism-leninismului.

arabe și pentru mișcarea arabă de eliberare națională. Este adevărat, a arătat el, că în urma războiului din iunie 1967 și ocupării de către Israel a unor întinse teritorii apartinînd R.A.U.. Iordaniei si Siriei, s-a creat o situ3tie dificilă, dar există condiții pentru ca popoarele arabe să lichideze urmările nefaste ale a- cestui război. Patriotii arabi lucizi

tin cont că în. Israel există un curent progresist, deși minoritar, care luptă cu curaj pentru obiective favorabile mișcării de eliberare națională si împotriva imperialismului. Trebuie subliniat acest fapt nou. ca si realitatea că în climatul de solidaritate existent între comuniștii din țările arabe si tovarășii lor israelieni. s-a adoptat aici la con

sfătuire un apel de solidaritate cu lupta popoarelor arabe. Vorbitorul a arătat că mișcarea de eliberare a poporului palestinian, pentru recunoașterea drepturilor sale legitime este o luptă dreaptă. în continuare, el s-a pronunțat în favoarea reglementării situației din Orientul Apropiat, conform rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U.
Cuvintarea tovarășului

Knud Jespersen,

imperialiste care grad fără pri- a-

au interzis Comunist din Germania, vor să anuleze interdicția partidului nostru deoarece anticomunismul ca o pîr-

cel mai important constă în partidele comuniste și mun- chiar în condițiile unor di- într-o problemă sau alta, căi și mijloace: pentru ex- relațiilor internaționale și spre întărirea unității rîn-
Cuvintarea tovarășului

membru al biroului politic al C.C. al P.CAducînd consfătuirii salutul frățesc al Partidului Comunist din Martinica, vorbitorul a spus ’:Partidul nostru este partidul celor care au acționat întotdeauna fără rezervă pentru desfășurarea unei discuții libere intre partidele comuniste în vederea realizării unității de luptă împotriva Imperialismului și,.colonia-. lismuluiComitetul nostru Central, întrunit la 12 mai, a discutat proiectul documentului principal prezentat la a- ceastă consfătuire.în comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor plenarei se declara că C.C. „consideră că în condițiile actuale documentul constituie o platformă satisfăcătoare în vederea dezvoltării luptei împotriva imperialismului și promovării unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiim- perialiste". ’Noi sîntem de acord cu analiza situației care arată o accentuare generală a crizei imperialismului și caracterul permanent al amenințării pe care o creează pentru cauza păcii și progresului social lupta sa înverșunată pentru a-și menține dominația a- supra popoarelor. Sîntem convinși totodată că forțele unite ale sistemului socialist, ale clasei muncitoare internaționale și ale mișcării de eliberare națională sînt în prezent în măsură să înfrîneze eforturile imperialismului. împărtășind, de asemenea, opinia că dacă unirea tuturor forțelor antiimperialiste este necesară,- unitatea partidelor comuniste reprezintă factorul cel mai important al acestei coeziuni. Iată de ce ni se

pare absolut necesar să fie aprofundate eforturile făcute în capitolul al patrulea al proiectului de document pentru a se stabili bazele raporturilor dintre partidele frățești.In ceea ce privește colonialismul, Comitetul nostru Central a apreciat în mod deosebit angajamentul pe care îl implică formularea acelui paragraf din proiectul de document în care se afirmă că „imperativul epocii noastre este eliberarea deplină a planetei de plaga colonialismului, lichidarea ultimelor sale focare, neadmi- terea renașterii sale sub forme camuflate"în lapt, colonialismul francez nu a fost lichidatPartidul Comunist din Martinica, ducînd lupta împotriva camuflării exploatării coloniale sub statutului de departament Martinica de Franța, este de a înțelege bine formele multiple ale neocolonialismului.In Martinica viața este mai scumpă decît în Franța, întrucît noi importăm totul din Franța, iar prețul transportului maritim este impus de navele franceze. Astfel, salariul orar minim este în Martinica de 2,62 franci, în timp ce în Franța el este de 3,15 franci. Alocațiile de familie plătite muncitorilor din pentru un număr de sînt de 273,50 franci, 589,14 în Franța. , Dacă ța un șomer primește de 7,30 franci pe zi, în Martinica el nu primește nimic. Statisticile arată că nivelul mediu de trai din Martinica este de trei ori mai redus decît cel din metropolă.

Martinica.paravanul care leagă în situația

Martinica5 copii față de în Fran- un ajutor

Cuvintarea tovarășului
membru al biroului politic al

pașimiș- pro-

Proiectul documentului principal supus dezbaterilor consfătuirii — a spus vorbitorul — este rezultatul u- nei activități care a reunit numeroase partide frățești, mari și mici. Eforturile unite sînt în măsură să depășească numeroasele dificultăți care la un moment dat par foarte greu de rezolvat. Datorită înțelegerii reciproce, eforturilor pentru asigurarea obiectivelor comune, datorită căutării cu răbdare a ceea ce ne u- nește, este posibil să se facă înainte pe calea unității.Vorbitorul a subliniat rolul carii de eliberare națională încesul revoluționar mondial, în destrămarea sistemului colonial și nașterea unor frica și-au luptă lor. Relațiile a numeroase țări din Africa cu țările socialiste se întăresc, se dezvoltă. Această perioadă de a- vînt conține primii indici ai caracteristicilor mișcării de eliberare națională în etapa actuală.Referindu-se la problemele „lumii a treia", vorbitorul s-a pronunțat împotriva teoriilor care atribuie numai popoarelor din țările recent eliberate capacitate revoluționară. în continuare, el a criticat politica conducătorilor Partidului Comunist Chinez.Experiența ultimilor ani, cu victoriile și greșelile lor, ne permite să corectăm unele aprecieri asupra tendințelor principale ale mișcării de eliberare națională. Numeroși ideologi pretind că teoria marxistă își pierde valabilitatea cînd este aplicată societății industriale moderne, în realitate, întregul curs al evenimentelor reprezintă o confirmare strălucită a marxism-leninismului,

noî state independente în A- și Asia. Ideile socialismului făcut loc printre patrioții care pentru drepturile popoarelor

din MartinicaDeficitul comercial al Martinicăi se accentuează tot mai mult, iar resursele sale principale, trestia de zahăr și bananele, sînt în curs de continuă scădere. Astfel, producția de zahăr a scăzut de la 90 000 tone anual la 40 000 de tone. Fabricile de zahăr își închid porțile, iar vînzarea bananelor este supusă fluctuațiilor pieței.Radioul, televiziunea, presa oficială ignoră literatura, arta, folclorul, personalitatea națională a populației martinicheze. Tineretul nu dispune nici de institute de învățămînt superior, nici de școli profesionale și nu are nici o perspectivă de viitor. Colonialiștii francezi nu propun altă .. soluție decît expatrierea acestor tineri, iar ca singură industrie — turismullată motivele pentru care am cerut în comisia de redactare să se introducă unele . modificări în proiectul de document Aceste amendamente au drept scop să demaște cu mai multă claritate acțiunile colonialismului francez în vechile colonii care i-au mai rămasPartidul nostru a elaborat un program special în vederea pregătirii și sărbătoririi centenarului nașterii lui Lenin. Sîntem de acord cu documentul propus Ia consfătuire în legătură cu centenarul lui. Lenin, precum și cu apelul pentru apărarea păcii și cu apelul pentru sprijinirea luptei poporului vietnamez. Ne exprimăm dorința ca în cadrul consfătuirii să se elaboreze un text de document, oricît de scurt, de solidaritate cu patrioții haitieni și de condamnare intervenției americane în Haiti. a
M. Harmel,

C.C. al P.C. dinexplicație justă calea partidelor și Africa, exer-care a dat singura și care a luminat comuniste din Asia citînd o influență din ce în ce maimare și asupra altor forțe revoluționare și progresiste. Valoarea teoriei lui Marx și Lenin constă tocmai în faptul că ea este o știință vie, nu o dogmă, fiind capabilă să abordeze fenomenele noi într-o manieră creatoare. în acest sens, aprofundarea conținutului social al mișcării de eliberare națională confirmă viabilitatea marxismului.Expresia „calea necapitalistă de dezvoltare", utilizată în prezent, nu este în întregime satisfăcătoare, dar ea reflectă o realitate care există si se dezvoltă. Analizînd faptele noi, care asigură mișcării din țările recent eliberate nu numai orientare antiimperialistă. ci si anticapitalistă, vorbitorul s-a referit în continuare la rolul din ce în ce mai important jucat de clasa muncitoare și de partidele marxist-leniniste din aceste tari.Este important să cunoaștem semnificația exactă a căii necapitaliste de dezvoltare si a raporturilor sale cu etapa dezvoltării socialiste. Dacă primul pericol în aprecierea acestor raporturi constă în identificarea căii necapitaliste cu construirea socialismului. cel de-al doilea constă în subestimarea fenomenelor nou apărute si în limitarea semnificației lor. în repetarea schemelor clasice, bine cunoscute si în conceperea rolului conducător al clasei muncitoare în- tr-un mod static, fixist. Clasa muncitoare si partidul său trebuie să conducă mișcarea revoluționară pe calea către socialism — aceasta este teza fundamentală a marxismului, dar această direcție este rezultatul unui proces evolutiv în forme care variază de la o tară la alta, de la o

Tunisia

la șiA-de

etapă la alta. Trebuie să evităm viziunea simplistă asupra dezvoltării istorice.Evenimentele au arătat că compoziția socială a forțelor progresiste nu este fixă. Problema alianțelor între diferitele forte care acționează pe plan social se pune în termeni noi si există posibilitatea unei convergente între comuniști și partidele avansate ale forțelor progresiste. Comuniștii țin cont de această posibilitate istorică, ei știu că nu există o schemă unică, valabilă pentru toate țările, că viata va scoate iveală o diversitate de metode forme de dezvoltare a țărilor din frica si Asia. în cadrul mișcăriieliberare națională, țările progresiste joacă un rol important. Sînt si țări în care politica și orientarea generală nu sînt progresiste, dar care prezintă aspecte ce pot deveni puncte de pornire. în anumite condiții, pentru o politică progresistă.Analizînd situația internă din Tunisia. tovarășul Harmel a subliniat importanta luptei maselor populare, a unirii tuturor forțelor progresiste, inclusiv cele din partidul de guver- nămînt. Comuniștii tunisieni reprezintă interesele muncitorilor si țăranilor. aspirațiile tineretului si se opun cu vigoare tuturor aspectelor negative ale politicii guvernamentale. fac totul pentru a accelera schimbările spre care aspiră poporul tunisian, susțin dezvoltarea progresistă conformă intereselor reale ale tării.Vorbitorul s-a referit apoi la situația din Orientul Apropiat. Criza internațională provocată lism în urma războiului subliniat pericolul caretru regimurile progresiste din țările
de imperia- din 1967 a există pen-

Lupta împotriva imperialismului contemporan, a spus la începutul cu- vîntării sale Knud Jespersen, are o însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea mondială, pentru destinele omenirii. Din însăși experiența noastră, a spus vorbitorul, putem observa că în această luptă a început o nouă perioadă, în care se clatină multe din temeliile vechii societăți, iar în rîndul popoarelor crește năzuința spre intensificarea acțiunilor îndreptate spre înfăptuirea de transformări sociale. în același timp, a- ceasta este o perioadă de ascuțire a luptei, care cere într-o măsură mult mai mare fermitate și claritate, curaj și spirit de organizare. După ce s-a referit la unele trăsături caracteristice ale dezvoltării economice a Danemarcei în perioada actuală, el a subliniat că intensificarea luptei antimonopoliste deschide perspectiva înfăptuirii unor schimbări radicale în orînduirea socială existentă.Referindu-se, în continuare, la lupta" eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste americane și la mișcarea largă de protest desfășurată în Danemarca în sprijinul acestei lupte, Knud Jespersen a subliniat că exemplul Vietnamului demonstrează că voința fermă de luptă și coeziunea internațională a forțelor antiimperialiste pot să zădărnicească planurile agresive ale imperialismului. Agresiunea americană în Vietnam a arătat într-un mod și mai convingător ce primejdii mari trebuie să preîntîmpine omenirea. De aceea, în rîndurile maselor se întărește vigilența și crește împotrivirea față de manevrele și uneltirile imperialismului. Tot mai mulți oameni încep să înțeleagă că lupta împotriva imperialismului, a cărui principală forță 'este imperialismul american, devine un factor hotărîtor pentru realizarea progresului social.Pentru Danemarca, a spus vorbitorul, toate acestea își găsesc o expresie concretă în problemele eliberării de sub dependenta N.A.T.O. A- rătînd că pretextele folosite acum 20 de ani pentru a atrage Danemarca în N.A.T.O.. au încetat de mult să mai exercite vreo influentă asupra poporului danez, el a subliniat faptul că desconsiderarea intereselor naționale ale Danemarcei și continuarea politicii N.A.T.O. determină o profundă criză politică.în aceste condiții, Partidul Comunist din Danemarca se pronunță pentru coeziunea tuturor forțelor de stînga împotriva forțelor reacțiunii, care apără interesele capitalului monopolist, pozițiile imperialismului și manifestările agresive ale politicii a- cestuia. Partidul va fi capabil _ să-și desfășoare- activitatea complexă și plină de răspundere, pentru unirea forțelor de stînga, numai dacă va acționa ca organizator al mișcărilor sociale, ca detașament de sine stătător, pe baza ideologiei marxist-leniniste, a principiilor internaționalismului socialist și a principiilor organizatorice comuniste. Platforma de unire a forțelor de stînga, formulată de P.C. din Danemarca, a spus vorbitorul, prevede, printre altele, promovarea unei politici externe de neutralitate, care să scoată tara din sistemul blocurilor imperialiste și să permită Danemarcei să-și aducă contribuția, prin mijloace politice, la cauza întăririi păcii și slăbirii încordării internaționale, a preîntîmpi- nării agresiunii, la cauza eliberării popoarelor de sub jugul imperialist.

președintele P.C. din DanemarcaO deosebită însemnătate are pentru Danemarca lupta pentru stabilirea unui sistem de securitate în Europa, care să înlocuiască sistemul blocurilor militare existente. Alături de celelalte partide comuniste din țările nordice, P.C. din Danemarca depune eforturi în vederea folosirii tuturor posibilităților reale pentru ca țările din nordul Europei să-și asigure independenta împotriva blocurilor imperialiste.Pe plan intern, a continuat vorbitorul, comuniștii se pronunță pentru măsuri concrete și fundamentale îndreptate împotriva monopolurilor. Realizarea lor trebuie să ducă la schimbarea raportului forțelor de clasă și să submineze puterea monopolurilor. Forțele pe care dorim să le unim și cărora vrem să le arătăm calea pe care să pășească pot să aducă o contribuție hotărîtoare la intensificarea luptei antiimperialiste.După părerea noastră, a spus în continuare tovarășul Jespersen, ascuțirea și adîncirea luptei antimonopoliste pe plan internațional oglindesc procese istorice de însemnătate generală. Am intrat într-o nouă e- tapă a luptei mondiale dintre imperialism și socialism. Stabilitatea realizată în lumea capitalistă în perioada conjuncturii înalte postbelice, în condițiile desfășurării revoluției tehnico-științifice, a fost înlocuită în prezent — a afirmat vorbitorul — printr-o profundă instabilitate. Potențialul revoluționar din interiorul sistemului imperialist a sporit și se manifestă cu o nouă forță. Pozițiile .imperialismului cunosc . o slăbire relativă. Imperialismul își elaborează strategia sa globală pentru a se opune acestor schimbări, în situația actuală este important să se sublinieze atît posibilitățile sporite ale forțelor antiimperialiste, cît și primejdiile existente. Unilateralitatea în aprecierea posibilităților și primejdiilor situației actuale duce la oportunism de dreapta sau de „stînga".în continuare, vorbitorul s-a referit la rolul lumii socialiste în evoluția vieții internaționale contemporane, subliniind că întărirea socialismului a creat noi posibilități favorabile luptei împotriva imperialismului în întreaga lume. Sublinierea și explicarea rolului hotărîtor al lumii socialiste constituie o sarcină comună deosebit de importantă a mișcării comuniste.Referindu-se, în continuare, la sarcinile luptei ideologice în etapa actuală, vorbitorul a subliniat necesitatea de a se intensifica ofensiva împotriva ideologiei burgheze, care încearcă să răspîndească îndoieli în capacitățile popoarelor de a lupta cu succes pentru interesele lor vitale. Este important, a spus el, să se intensifice lupta pe frontul teoretic, să se critice mai profund și eficient teoriile formulate de burghezie și care servesc interesele acesteia. Este important să se dezvolte în mod creator teoria socialismului; avîndu-se în vedere noile probleme care apar în cursul dezvoltării sociale și al luptei. întărirea unității ideologice implică organizarea de discuții. Pentru a- ceasta sînt multe posibilități. Se pot organiza conferințe teoretice. Se poate folosi în permanență revista „Probleme ale păcii

și socialismului" în vederea unui asemenea schimb de păreri.Ocupîndu-se de problema întăririi coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste, președintele P. C. din Danemarca a subliniat că aceasta impune desfășurarea unei activități insistente. Este necesar să subliniem cu răbdare și cu convingere acele sarcini concrete în jurul cărora se poate obține coeziunea tuturor acestor forțe, în vederea luptei qomune. Unitatea de acțiune trebuie să devină un factor care să determine cursul evenimentelor. Arătînd că realizarea de acțiuni comune în lupta antiimperialistă constituie o formă de unire a principalelor curente progresiste ale epocii noastre, vorbitorul a subliniat că partidul Comunist din Danemarca sprijină ideea convocării unui congres mondial al tuturor forțelor antiimperialiste.Premisa hotărîtoare a celei mai largi unități în lupta antiimperialistă o constituie unitatea mișcării comuniste. întreaga experiență națională și internațională confirmă acest lucru. în zilele noastre, nSiP mișcarea revoluționară, nici mișcarea antiimperialistă nu pot fi conduse din vreun centru. Independența, e- galitatea în drepturi și sprijinul reciproc constituie părți componente ale internaționalismului proletar. Unitatea mișcării comuniste nu poate și nu trebuie să existe numai în vorbe. Sînt necesare acțiuni, fapte. Nici un fel de încercări de a justifica abaterile de dreapta sau de „stînga" nu pot să înlocuiască năzuința reală spre unitate pe baza principiilor marxist-leniniste. A a- păra aceste principii constituie datoria noastră. După ce a arătat că P.C. din Danemarca sprijină pe deplin principiile relațiilor reciproce dintre partidele comuniste expuse în proiectul documentului principal, vorbitorul a spus : Privim internaționalismul și independenta partidelor. răspunderea lor națională și internațională. ca părți componente ale unui tot unitar. Considerăm a- părarea consecventă de către partide a principiilor marxism-leninismului drept o condiție hotărîtoare a îndeplinirii de către mișcarea comunistă a misiunii sale istorice în perioada de răspundere a epocii noastre, de trecere de la capitalism la socialism.Vorbitorul a formulat, totodată, o serie de critici la adresa P.C. Chinez.Partidul nostru — a spus el în continuare — a luat parte activă la toate etapele de pregătire a actualei consfătuiri. în timpul acestei activități de pregătire am formulat o serie de propuneri și ne exprimăm satisfacția față de modul în care s-a desfășurat discutarea lor. Vorbitorul a exprimat sprijinul P.C. din Danemarca atît față de proiectul documentului principal, cît și față de celelalte proiecte de documente supuse dezbaterii consfătuirii. în încheiere, el a spus : Ne adresăm tuturor partidelor frățești, astăzi și în viitor, cu apelul de a întări unitatea noastră. într-un spirit de răspundere fată de uriașele cerințe pe care le ridică epoca noastră. Ne adresăm cu acest apel, de asemenea, acelor partide frățești care, dintr-un motiv sau altul, nu participă la consfătuirea noastră.
Cuvintarea tovarășului

< Rodnei Arismendi,
prim-secretar al C.C. al P.C. din UruguayArătînd că Partidul Comunist din Uruguay aprobă proiectul documentului principal supus dezbaterilor consfătuirii, vorbitorul a spus că el consideră acest document ca un nou punct de plecare pe calea realizării unității depline a mișcării comuniste, ca un rezultat al eforturilor colective ale partidelor frățești, al internaționalismului lor, al înțelegerii și confruntării ideologice dintre ele, în căutarea unor concluzii teoretice științifice. Pentru realizarea unității sînt necesare clarificări teoretice și politice ale diferitelor probleme, fără a se merge însă la epitetd sau etichetări, care se aplică cu ușurință,. în legătură cu care unele partide și-au exprimat deja îngrijorarea.Totodată, șeful delegației P.C. din Uruguay a formulat critici la adresa conducerii P.C. Chinez.Referindu-se la proiectul documentului principal al consfătuirii, vorbitorul s-a pronunțat pentru aprofundarea unor teze politice și teoretice de actualitate.în ultimii ani a fost acumulată o experiență bogată, legată de dezvoltarea sistemului socialist, de problemele luptei revoluționare a popoarelor din țările coloniale și dependente, ale practicii revoluționare din America Latină, ale relațiilor dintre revoluțiile democratică și socialistă în țările cu un nivel relativ înalt de dezvoltare capitalistă, ale proceselor care se dezvoltă în mișcarea muncitorească din aceste țări, de proble

ma acțiunilor revoluționare ale studenților și ale intelectualilor, de acțiunile micii burghezii radicale, în special din America Latină, de procesul înfăptuirii rolului de avangardă al partidelor comuniste, de aprecierea devierilor și , tendințelor care s-au manifestat în cursul acestei perioade în întreaga mișcare etc.Cu toată importanța pe care o au aceste probleme pentru dezvoltarea creatoare a marxismului, totuși, spre a ușura adoptarea documentului, nu vom stărui asupra lor.în continuare, vorbitorul a arătat că consfătuirea s-a întrunit într-un moment cînd înaintea popoarelor din America Latină se ridică spre rezolvare probleme dificile, complicate. în condițiile desfășurării unor lupte grele. Popoarele de pe continentul nostru, a spus el, care suferă sub jugul imperialismului american și al oligarhiei burghezo-moșierești, s-au afirmat, cu toată vigoarea pe arena internațională după cel de-al doilea război mondial. în prezent, continentul trece printr-o nouă fază a dezvoltării revoluționare. Victoria revoluției cubane a devenit un jalon important al acestei cotituri istorice.Situația din America Latină se caracterizează — a spus tovarășul Arismendi — pe de o parte, printr-o răbufnire a mișcărilor democratice și antiimperialiste revoluționare, care se desfășoară uneori pe calea luptei armate, precum și prin acțiunile proletariatului, ale maselor populare largi, în rîndul cărora intră în spe

cial studenții și intelectualitatea — iar. pe de altă parte, prin intervenția imperialismului american, prin instabilitatea politică, prin frecvente lovituri de stat, prin ofensiva împotriva libertăților democratice, prin succesiunea unor regimuri tiranice sîngeroase. Baza obiectivă a unei situații atît de complicate o constituie criza profundă a structurii so- cial-economice a țărilor latino-ame- ricane. Pe această bază se ascut tot mai mult contradicțiile sociale, economice și politice, ceea ce stimulează popoarele în lupta împotriva imperialismului american și a claselor dominante, împotriva marilor capitaliști și moșieri.In cursul acestui proces revoluționar se manifestă incapacitatea claselor dominante de a satisface cerințele urgente ale dezvoltării economice, de a stăvili avîntul mișcării muncitorești și populare, grevele de masă și acțiunile de luptă ale clasei muncitoare, ale țăranilor și ale altor pături ale populației rurale, acțiunile curajoase ale studenților, lupta detașamentelor e- roice de partizani și alte forme de luptă democratică și antiimperialistă. Acesta este tabloul impetuosului proces revoluționar care se desfășoară în America Latină de mai mulți ani. Toate acestea demonstrează că pe continentul nostru lucrează cu sîr- guință acea „cîrtiță a revoluției", despre care vorbea Marx.
(Continuare în pag. a V-a)
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A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
(Urmare din pag. a IV-a)Partidul nostru, a arătat în continuare R. Arismendi, apreciază situația care s-a creat în America Latină drept o situație revoluționară, asemănătoare celei care, după aprecierea lui Lenin, exista în Rusia, începînd din anul 1900. Unii tovarăși califică această situație drept prerevoluțio- nară, alții drept o situație în continuă schimbare, care pregătește în mod obiectiv criza revoluționară. Nu vreau să judec aici care definiții sînt mai bune. După părerea noastră, are o importanță mult mai mare să a- tragem atenția asupra faptului că mișcarea revoluționară de pe continentul nostru pășește spre etape 'mai înalte, și că, în aceste condiții, rolul de avangardă al partidelor comuniste, unitatea clasei muncitoare, a forțelor

'Alături de membrii și prietenii partidului nostru — a arătat vorbitorul — muncitorii, intelectualii din Berlinul occidental așteaptă ca actuala consfătuire să marcheze un progres substanțial în întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste mondiale pe baza principiilor mar- xism-leninismului, ale internaționalismului proletar, să dea astfel un nou impuls luptei comune împotriva imperialismului.Partidul nostru a urmărit și a sprijinit activ, cu mult interes, pregătirea acestei consfătuiri. Conducerea Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental a aprobat în principiu proiectul documentului' principal prezentat consfătuirii. Delegația noastră își exprimă, de asemene i. acordul și cu celelalte documente elaborate de comisia pregătitoare.Vorbitorul s-a referit apoi la sarcinile și problemele specifice ale luptei antiimperialiste aflate în fața P.S.U. din Berlinul occidental. Conducătorii Germaniei occidentale și ai Berlinului occidental, a afirmat el. au atribuit orașului funcția unui oraș de front al „războiului rece", împotriva R.D.G.. a păcii și progresului social. Imperialismul german — a spus el în continuare — în tendința sa spre dominație si cuceriri, nu a fost niciodată capabil să aprecieze realist situația internațională. Față de limitarea sferei sale 'de dominației și față de schimbarea raportului de forțe în favoarea socialismului, el reacționează si astăzi printr-o agresivitate sporită. Se mențin vechile teluri imperialiste, și o dată cu ele, tendința de a dobîndi arma nucleară.

Consolidarea comunității statelor socialiste și unirea tuturor forțelor democratice și antiimperialiste constituie o sarcină de prim ordin. Ne declarăm de acord cu aprecierile și concluziile cuprinse în proiectul documentului principal, considerînd că acestea corespund punctelor de vedere ale P.S.U.G.Ocupîndu-se de evoluția raportului de forțe pe plan mondial, vorbitorul a spus că rezultatele luptei de clasă din ultimii ani au «infirmat că secolul al XX-lea este epoca crizei generale a capitalismului, epoca luptei dintre cele două sisteme mondiale, epoca revoluțiilor democratice și naționale, epoca revoluției sociale a clasei muncitoare și a victoriei 'regimului socialist. în acești ani, sistemul socialist a repurtat mari victorii, popoarele comunității statelor socialiste au înregistrat noi succese în toate domeniile.Tovarășul Ulbricht a subliniat -că sub conducerea clasei muncitoare unite și a partidului ei marxist-leninist, P.S.U.G., oamenii muncii din Republica Democrată Germană au înregistrat progrese importante, de- monstrînd ce forțe creatoare poate să genereze orînduirea socialistă într-o țară dezvoltată din punct de vedere industrial. Făurirea . unui sistem social dezvoltat și a sistemului economic socialist, transformarea socialistă a agriculturii precum și dezvoltarea sistemului socialist al învățămîntului și a culturii naționale socialiste — iată marile succese obținute datorită inițiativei creatoare a poporului muncitor. Totodată, a spus vorbitorul, statul socialist german constituie o barieră de netrecut în calea politicii agresive și revanșarde a imperialismului și militarismului vest-german și, împreună cu forțele democratice, progresiste din Germania occidentală, arată întregii națiuni germane drumul spre un viitor socialist pașnic.în ciuda activității subversive a imperialismului mondial și a dificultăților .dezvoltării interne, comunitatea statelor socialiste s-a consolidat în ansamb’-u în ultimii ani, iar influența sa în lume a crescut. Propunerile statelor socialiste — a arătat în continuare vorbitorul — menite să asigure pacea în lume, să rezolve probleme internaționale atît de complexe — ca încetarea agresiuniiS.U.A. în Vietnam, soluționarea politică a conflictului din Orientul A- propiat — să asigure pacea și securitatea în Europa, să pregătească o conferință a statelor europene în problemele securității și cooperării, să limiteze și să oprească cursa înarmărilor etc., dovedesc că acestor state le aparține inițiativa luptei pentru pacea și securitatea lumii.Este necesar să se pună stavilă planurilor expansioniste ale imperialismului, obligîndu-1, printr-o luptă comună, să accepte coexistența pașnică. 

antiimperialiste și solidaritatea internațională pot să determine cursul e- voluției evenimentelor.Referindu-se la particularitățile vieții social-politice din Uruguay, vorbitorul a spus că lupta dîrză a clasei muncitoare, a oamenilor muncii din agricultură, a studenților, intelectualilor, a păturilor mijlocii ale populației orășenești împotriva imperialismului american și claselor dominante, reprezintă trăsătura cea mai importantă a realității uruguayene. Lupta pentru revendicări economice și sociale se împletește cu apărarea libertăților democratice și a suveranității naționale, cu manifestările active de solidaritate cu Cuba și Vietnamul. în această luptă s-a făurit o alianță trainică între studenți și muncitori, se dezvoltă unitatea forțelor de stînga.

Cuvîntarea tovarășului 
Gerhard Danelius,

președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidentalpretenția de unic reprezentant al poporului german, nerecunoașterea graniței Oder-Neisse, refuzul de a declara acordul de la Miinchen, de la bun început, nul și nevalabil. Se menține împotrivirea față de întărirea păcii și înfăptuirea securității colective în Europa.Șeful delegației P.S.U. din Berlinul occidental a declarat că partidul său luptă pentru a mobiliza un număr cît mai' mare de muncitori și alți oameni ai muncii, reprezentanți ai diferitelor pături ale populației împotriva amestecului ilegal al guvernului de la Bonn în treburile orașului, împotriva folosirii teritoriului Berlinului occidental în vederea organizării de provocări la adresa țărilor socialiste,' pentru normalizarea relațiilor dintre răsărit și apus și, în special, a relațiilor cu Republica Democrată Germană.Principiile luptei pentru coexistența pașnică a statelor cu sisteme sociale diferite — a spus, în continuare, tovarășul Danelius — au o deosebită importanță. Politica de coexistență pașnică întîmpină o împotrivire înverșunată din partea imperialismului, a cărui esență o constituie expansiunea și agresiunea în diferite forme. Dar capitaliștii, fabricanții de armament, stăpînii concernelor nu trebuie să mai aibă posibilitatea de a împinge din nou popoarele Europei pe cîmpul de luptă.Referindu-se la dezvoltarea mișcării pentru pace, democrație și progres social din Berlinul occidental, vorbitorul a arătat că ea cuprinde muncitori industriali, intelectuali, comuniști și social-democrați, sindica

Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. a subliniat că tăria comunității statelor socialiste constă, în primul rînd, în cooperarea concretă în diferite domenii, în unirea tuturor forțelor sale creatoare. Aceasta este o problemă din cele mai importante, avînd în vedere că există încă deosebiri considerabile între nivelul dezvoltării forțelor de producție și relațiilor de producție ale diferitelor țări. Cooperarea strînsă dintre țările socialiste oferă tuturor partidelor frățești posibilitatea de a asimila experiența și cunoștințele necesare pentru soluționarea problemelor complexe ale construirii societății socialiste dezvoltate. în acest context, ' vorbitorul a afirmat că dezvoltarea colaborării economice dintre statele comunității socialiste devine un factor ho- tărîtor pentru accelerarea progresului economiilor naționale ale acestor state, precum și în întrecerea economică dintre socialism și capitalism. Interdependența și strînsă solidaritate a țărilor socialiste — a spus el — constituie o lege obiectivă a unității lor liber consimțite în cadrul comunității statelor socialiste, suverane din punct de vedere național.în acest timp, în lumea capitalistă se agravează vechile contradicții ale capitalismului și, totodată, apar altele noi Se adîncește contradicția dintre grupul marilor industriași, magnații finanței și militariștii. pe de o parte, și masele largi populare, pe de altă parte. Noul în politica clasei dominante, a capitalului monopolist din Germania occidentală — a afirmat el— este tendința spre expansiune, spre cucerirea hegemoniei asupra statelor Europei occidentale, penetrația în țările de democrație populară pentru a împiedica construirea socialismului. dorința de a pune mîna pe pozițiile cheie ale puterii politice și economice în țările arabe, africane 'și asiatice. Militariștii din Germania occidentală ar vrea să dețină rolul principal în cadrul N.A.T.O., să modifice statu-quo-ul din Europa. Prin politica sa revanșardă și de înarmare atomică, marea burghezie vest-germană nune din nou în joc existenta întregii națiuni germane. Iată de ce unirea tuturor partizanilor păcii, din R.F.G. și colaborarea lor cu primul stat german iubitor de pace — R.D.G.— constituie o necesitate vitală.Vorbitorul a afirmat că imperialismul. care.și păstrează caracterul a- venturist, ar fi devenit în ultimii ani mai agresiv, mai perfid și mai periculos. Totuși, el nu mai este acum suficient de puternic pentru a schimba din nou. în mod fundamental, raportul de forțe în favoarea sa. Forțele revoluționare mondiale dispun, în mod obiectiv, de tot ce este necesar pentru a obține noi victorii și a provoca imperialismului noi înfrîn- geri. Pentru aceasta este, totuși, nevoie ca aceste' forțe să-și întărească

în 1968, guvernul din Uruguay a desfășurat o intensă acțiune represivă împotriva mișcării muncitorești populare pentru lichidarea libertăților democratice. Au fost puse în acțiune legi extraordinare, au fost uciși muncitori și studenți. sute de oameni au fost răniți, peste 6 000 au fost aruncați în închisori, peste 60 000 de lucrători de la întreprinderile de stat au fost asimilați unui regim militar. Cu toate acestea, grevele generale, ocuparea de fabrici, demonstrațiile de stradă, de multe ori soldate cu ciocniri cu forțele de represiune, au contribuit la restabilirea libertăților democratice. Desigur, lupta nu a luat sfîrșit. ea continuă să zguduie țara, iar în perspectivă sînt de așteptat ciocniri și mai ascuțite.în condițiile acestei mari bătălii.

liști, credincioși, studenți și cadre didactice, elevi din școlile profesionale și de cultură generală. O expresie a acestei mișcări o constituie demonstrațiile împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, a terorii fasciste din Spania, Portugalia și Grecia, împotriva politicii și practicii legislației excepționale, pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane, pentru lărgirea democrației în întreprinderi, în economie și în politică, pentru înfăptuirea de reforme democratice în domeniul învătămîntului. Situația din Berlinul occidental se caracterizează prin faptul că la această mișcare se alătură continuu, în număr mare, noi aderenți, în primul rînd tineri muncitori si studenți.’O dată cu contradicția fundamentală dintre caracterul social al producției și însușirea privată a rezultatelor munții de către marii proprietari,. apare tot mai evidentă contradicția dintre năzuința maselor spre pace și progres social și politica reacționară internă și externă, a cercurilor guvernante. îndeosebi tî- năra generație intră tot mai mult în conflict cu sistemul capitalist, care nu-i poate oferi o perspectivă pașnică, asigurată și creatoare Această mișcare s-a manifestat prin surprindere pentru cercurile conducătoare. Pentru burghezie a fost deosebit de surprinzător faptul că valul mișcărilor.de tineret nu încetează, în po-. fida conjuncturii economice favorabile și a folosirii relativ depline a forței de muncă. Muncitorii, cei în vîrstă cît și cei tineri, devin tot mai conștiehți de poziția lor de clasă, de 

neobosit capacitatea de luptă, să.și consolideze necontenit rîndurile în lupta comună împotriva imperialismului. Deosebit de important este să se creeze un front unit și o mișcare generală a tuturor celor ce militează pentru teluri democratice și antiimperialiste.Lupta de clasă în țările capitaliste se extinde din ce în ce mai mult în toate țările, în toată societatea. Urmărim cu profundă solidaritate eforturile partidelor frățești din aceste țări, menite să fructifice noile posibilități ale luptei antiimperialiste : promovarea unei politici îndrăznețe și, totodată, suple, de alianță cu țărănimea, intelectualitatea, cu oamenii de cultură, cu tineretul și studenții, cu o parte a păturilor mijlocii etc. în legătură cu acestea, vorbitorul a subliniat necesitatea consolidării interne a partidelor comuniste, a intensificării activității de propagare a ideologiei marxist-leniniste, a luptei împotriva oportunismului de dreapta și aventurismului de „stînga".El a spus, de asemenea, că raportul de forțe va evolua continuu în folosul forțelor păcii, democrației, independenței naționale și socialismului în măsura în care se va întări și mai mult alianța țărilor comunității socialiste în toate domeniile, se va construi în mod exemplar comunismul în Uniunea Sovietică și se va organiza o societate socialistă avansată în celelalte țări frățești, înfăptuin- du-se în același timp, în modul cel mai rațional, revoluția tehnico-știin- țifică, se va întări unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești în lupta împotriva imperialismului și realiza treptat o deplină u- nitate ideologică și politică, se va întări alianța statelor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești cu toate celelalte forțe antiimperialiste, făurindu-se o comunitate mondială invincibilă de luptă împotriva dușmanului principal comun — imperialismulOcupîndu-se apoi de misiunea ce revine Republicii Democrate Germane în lupta pentru unitatea antiimperialistă. pentru socialism și pace, vorbitorul a spus : după înfrîngerea fascismului hitlerist în cel de-al doilea război mondial, în partea de est a Germaniei ah fost trase învățămintele istoriei și a fost creat primul stat german iubitor de pace : Republica Democrată Germană. Astfel imperialismul și fascismul au fost extirpate dintr-o țară dezvoltată din punct de vedere industrial, a fost instaurată puterea poporului sub conducerea clasei muncitoare și a partidului ei revoluționar, în alianță cu țărănimea, intelectualitatea, meșteșugarii S-a demonstrat posibilitatea ca în centrul Europei occidentale, pe solul german, să fie instaurată dominația poporului muncitor.Construirea socialismului în R.D.G. 

partidul nostru și Uniunea Tineretului Comunist și-au lărgit în mod substanțial rîndurile. în partid, care, în ultimii ani, și-a sporit de zece ori efectivele, au intrat numai în 1968 circa 11 000 de persoane, inclusiv noii membri ai Uniunii Tineretului Comunist. Partidul nostru, alcătuit în proporție de 78 la sută din muncitori, și Uniunea Tineretului Comunist, organizație cu rădăcini adînci în mișcarea studențească, și-au extins influența în diverse pături sociale. reușind să consolideze unitatea forțelor în cadrul'frontului de stînga. al eliberării și să lărgească alianța cu cercurile democratice și revoluționare.în felul acesta. P.C. din Uruguay joacă un rol tot mai important în viața politică a tării.
caracterul de neîmpăcat al contradicției dintre interesele poporului și ale monopolurilor. Sînt tot mai puțin eficiente teoriile burgheze despre „partenerii sociali", potrivit cărora interesele muncii și ale capitalului ar ii identice.Noile fenomene din Berlinul occidental sporesc răspunderea Partidului Socialist Unit, a cărui influentă — a arătat vorbitorul — crește în rîndul maselor. Vorbind despre activizarea mișcării studențești și a intelectualității tehnico-științifice, el a subliniat necesitatea întăririi legăturii partidului cu aceste pături sociale și a arătat că P.S.U. combate tendințele „ultrastîngiste", se pronunță împotriva acelora care subapreciază lupta zilnică pentru reforme sociale și politice și o opun țelului final — socialismul, împotriva acelor care neagă rolul clasei muncitoare și al partidului marxist-leninist. Totodată, în desfășurarea luptei ideologice, P.S.U. ține seamă, în permanență, de faptul că, în esența sa, mișcarea studențească din Berlinul occidental o- glindește adînca contradicție dintre interesele monopolurilor și ale maselor populare. Ne vom intensifica eforturile, a spus în continuare vorbitorul, pentru ca tot mai mulți muncitori, studenți, democrați și socialiști să devină conștienți de unitatea intereselor lor și să ajungă la concluzia necesității unor acțiuni comuneG. Danelius a făcut apoi o serie de referiri critice la adresa P. C. Chinez și a conducătorilor săi.Partidul nostru, a spus în încheiere președintele P.S U. '.din Berlinul occidental, se străduiește să-și perfecționeze continuu strategia și tactica sa, lozincile sale, pentru a facilita stabilirea unității de acțiune a clasei, muncitoare și a stimula colaborarea tuturor •adversarilor sistemului capitalist Noi vedem în coeziunea tuturor partidelor comuniste și muncitorești chezășia progresului continuu al mișcării mondiale pentru pace, democrație și socialism.

s-a efectuat în condițiile unei târî divizate, cu frontierele deschise. în condițiile unei lupte de clasă înverșunate. Sarcina cea mai complexă decurgea, desigur, din necesitatea de a construi socialismul cu participarea a milioane de oameni prizonieri ai ideologiei fasciste. Monstruosul vid spiritual- si moral, confuzia ideologică din mințile oamenilor ne handicapau mult mai mult decît pagubele materiale provocate de cel de-al doilea război mondial. Trebuia să depășim atît mentalitatea fascistă, cît și influenta înrădăcinată de ideile burgheze reacționare.în cei 20 de ani care s-au scurs de la zdrobirea militară a fascismului hitlerist de către armata sovietică. în R.D.G. au fost înfăptuite pe cale democratică o revoluție democratică antifascistă și o revoluție socialistă. Relațiile de producție socialiste au triumfat. Sistemul eco- riomic al socialismului este acum statornicit si verificat sub toate aspectele lui si va fi înfăptuit ne deplin în anii următori. Aceasta ne permite să abordăm problemele revoluției tehnico-știintifice folosind toate avantajele socialismului, să punem la punct structura cea mai eficientă a economiei naționale si să obținem realizări remarcabile în e- conomie. știintă si tehnică.în acest timp. în Germania occidentală a luat cea mai mare extindere, în raport cu celelalte țări din Europa occidentală, integrarea tuturor sferelor de activitate socială într-un sistem de dominație monopolistă de stat. Caracteristice în această privință sînt dominația organizată a celor mai reacționare forțe ale capitalului, pretinsa reformă internă a statului, efectuată în spiritul revanșismului și militarismului, reforma financiară în interesul capitalului financiar, lărgirea dictaturii monopolurilor cu ajutorul legilor excepționale, militarizarea vieții sociale si dirijarea în acest sens a vieții spirituale a oamenilor. Guvernanții imperialiști ai statului de la Bonn vor. astfel, să creeze condițiile care să .le permită să folosească fără rușine. în dauna oamenilor muncii, cuceririle revoluției tehnico-știintifice. întărindu-si puterea lor economică si politică. Procesul de concentrare a capitalului s-a accelerat simțitor, crearea de consorții gigantice capătă tot mai mare amploare, profiturile acestora ating procente fabuloase.Deși imperialismul vest-german tși consacră toate forțele menținerii ordinii capitaliste perimate, el este neputincios să atenueze principala lui contradicție internă O parte tot mai mare a clasei muncitoare și a celorlalte pături ale populației vest- germane este conștientă de contradicția ireductibilă dintre interesele lor vitale și politica guvernului. Im

perialismul vest-german a reușit să-și întărească politica expansionistă deoarece, pe lingă forțele conservatoare și militariste, organizațiile neonaziste și clerul reacționar, el s-a putut sluji de miniștri social- democrați. Situația este acum de asemenea natură, încît, pe de o parte, capitalul monopolist se străduiește să ducă tot mai mult pe miniștrii soeial-democrați la remorca politicii lui, în timp ce, pe de altă parte, mișcarea pentru progres acționează pentru a antrena Partidul Social- Democrat în lupta democratică și a-i determina să rupă cu politica partidului reacționar U.C.D.—U.C.S. Membrii Partidului Social-Democrat au început să întocmească bilanțul existenței marii coaliții. Vedem crescînd în sînul acestui partid forțe care reclamă o adevărată alternativă democratică la politica agresivă a imperialismului vest-german. Tocmai tinerii sînt cei mai activi, căci dictatura capitalismului monopolist de stat nu le poate oferi nici o perspectivă atrăgătoare. Devine din ce în ce mai limpede că opiniile unei părți importante a social-democrați- lor din Germania occidentală coincid în numeroase puncte cu ale noastre. Majoritatea membrilor partidului social-democrat se pronunță pentru o înțelegere cu celelalte state europene asupra problemei securității europene, pentru participarea la lupta contra pozițiilor dominante ale patronilor, desființarea tuturor privilegiilor monopoliștilor. Ei sînt împotriva ruinării țărănimii muncitoare de către marile bănci și de către guvernul de la Bonn, împotriva unei politici conservatoare în domeniul învățămîntului public și în favoarea creării pentru toți tinerii de posibilități egale în ce privește accesul la cultură, apărarea drepturilor lor, ca și ale femeilor. Toate acestea sînt și revendicările noastre.Drumul urmat de R.D.G. este singurul posibil pentru a asigura viitorul pașnic democratic și socialist al poporului nostru.Realizările R.D.G. i-au atras respectul și recunoașterea din partea tuturor popoarelor. Au trecut 20 de ani de cînd guvernul de la Bonn și N.A.T.O. duc o luptă plină de ură împotriva recunoașterii de drept aR.D.G. Or, este pe deplin evident că securitatea europeană nu poate fi a- sigurată decît pe baza relațiilor de egalitate între toate statele europene Aceasta se referă cu deosebire la normalizarea de către toate statele europene a relațiilor cu R.D.G., adică cu statul german care a realizat cu consecvență acordurile încheiate la Potsdam de principalele puteri ale coaliției antihitleristeR.D.G s-a străduit să-și îmbunătățească relațiile cu Republica Federală vest-germană, care, după cum se știe, poartă împreună cu puterile occidentale răspunderea divizării Germaniei. R D.G a încercat să stabileascii cu ea relații normale pe baza unui tratat conform dreptului internațional. Dar partidele conservatoare guvernamentale și conducerea P.S.D. au respins această propunere sub pretextul că un asemenea tratat ar consacra divizarea Germaniei. Trebuie însă să se pornească de la realități. Coexistența pașnică a celor două state germane reclamă în mod necesar încheierea între ele a unor tratate bazate pe dreptul internațional. Calea reu- nificării celor două state nu se va deschide decît atunci cînd statul vest- german va renunța la politica sa de revanșă sub orice formă ar fi ea, va renunța la pretențiile sale de a fi singurul reprezentant al tuturor germanilor și după ce va recunoaște statu
Cuvântarea tovarășului Larbi Buhali,

membru al conducerii centrale a Partidului Avangarda Socialistă din Algeriaunitatea mișcării noastre ca forță revoluționară înaintată a lumii contemporane — a spus vorbitorul — a fost și rămîne un factor hotărîtor al unirii tuturor forțelor antiimperialiste într-un larg front progresist și democratic de luptă pentru pace, independență națională, democrație și socialism. Referindu-se apoi la evoluția vieții. internaționale în ultimii ani, el a spus că în această perioadă s-a remarcat o creștere a agresivității imperialismului și, în primul rînd. a imperialismului american, ceea ce a influențat situația din întreaga lume și în special din Asia de sud-est, Orientul Apropiat și Europa Centrală. Acest lucru — în pofida unor succese obținute de imperialism în special în Africa — nu demonstrează însă cîtuși de puțin întărirea acestuia și nu contrazice faptul că epoca noastră este epoca trecerii de la capitalism la socialism, a schimbării raportului de forțe în favoarea socialismului. Agresivitatea imperialismului care încearcă să-și recîștige pozițiile pierdute, se explică înainte de toate prin faptul că el consideră drept un factor obiectiv încurajator divizarea principalelor forțe care i se opun.Mai mult ca oricînd, pe prim plan, a spus în continuare tovarășul Larbi Buhali, se ridică problema asigurării păcii mondiale și a înfăptuirii dezarmării. Atingerea acestor țeluri, paralel cu împlinirea cerințelor nu mai puțin imperioase de libertate, progres social și democrație, depinde într-o măsură considerabilă de eforturile pe care partidele frățești le vor depune pentru realizarea unității și, înainte de toate, de acțiunile lor unite în scopul contopirii într-un șuvoi unic a tuturor curentelor progresiste și revoluționare, a tuturor forțelor antiimperialiste — depinde de succesul eforturilor lor pentru depășirea treptată a divergențelor din mișcarea noastră, pe care revoluționarii trebuie să le situeze pe al doilea plan în fața primejdiei imperialiste. în legătură cu aceasta, trebuie să subliniem prejudiciile pricinuite frontului antiimperialist mondial de fenomenele negative manifestate, în ultimii ani, în interiorul mișcării noastre și care au împiedicat consolidarea acestui front.Vorbitorul a subliniat necesitatea solidarității crescînde a comuniștilor și a tuturor oamenilor progresiști din lume cu eroicul popor vietnamez care luptă împotriva agresiunii americane. Este necesar — a spus el — să silim imperialismul american să-și înceteze deplin și definitiv agresiunea, să-și retragă necondiționat armatele sale șl ale sateliților săi de pe întreg terito

quo-ul, atunci cînd forțele progresiste democratice din Germania occidentală vor dobîndi influența necesară.Stabilirea de către Irak, Cambod- gia. Sudan și Siria de relații diplomatice cu R.D.G., dovedește prestigiul. internațional crescînd al Republicii Democrate Germane.Republica Democrată Germană duce o luptă neobosită, alături de U- niunea Sovietică și celelalte state membre ale Tratatului de la Varșovia, spre a obține din partea popoarelor și guvernelor țărilor de pe continentul nostru sprijin pentru Apelul de Ia Budapesta în vederea securității europene. Noi nu ridicăm nici o condiție preliminară în calea pregătirii și ținerii conferinței pentru securitatea europeană, la care toate statele continentului ar lua parte pe picior de egalitate. Punem totul în acțiune pentru a asigura securitatea europeană, astfel încît să obținem o destindere de natură să înlesnească totodată normalizarea relațiilor între Republica Democrată Germană și Republica Federală vest-germană. Convocarea conferinței pentru securitatea europeană va contribui la pregătirea terenului în vederea stabilirii coexistenței pașnice între statele cu regimuri sociale diferite.Referindu-se în continuare la problemele unității mișcării comuniste internaționale, primul secretar al C.C. al P.S.U.G. a spus : sarcina esențială a, acestei mișcări constă actualmente în a dezvălui pe de-a întregul toți factorii obiectivi care acționează împotriva imperialismului, în a fructifica posibilitățile noi de dezvoltare a luptei antiimperialiste printr-o coeziune mai strînsă a rîndurilor a- cesteia și în a face totul pentru a se ajunge la o creștere și o mai mare activizare a mișcării populare antiimperialiste.Aspirația spre unitate și poziții comune în problemele esențiale ale luptei noastre este indicatorul principal al etapei actuale de dezvoltare a mișcării comuniste mondiale. Considerăm că actuala noastră consfătuire, aprecierile și concluziile sale, acțiunile de luptă stabilite de comun a- cord și, înainte de orice, manifestările luptei concertate, vor accelera procesul de consolidare a unității de acțiune.Vorbitorul a adus apoi o serie de critici la adresa R.P. Chineze și a conducătorilor P.C. Chinez.în continuare, el a subliniat că mișcarea comunistă mondială actuală reprezintă forța politică cea mai importantă care cuprinde lumea întreagă. Condițiile de luptă ale partidelor frățești au devenit mai variate și, în parte,-, mai complexe. A- vîntul mișcării comuniste a creat condiții care, în mod obiectiv, transformă mai mult ca oricînd această mișcare în forța centrală a întregii mișcări antiimperialiste. Succesele repurtate de fiecare partid frățesc și de ansamblul mișcării noastre sporesc simultan răspunderea lor. Partidele marxist-leniniste dispun, în teorie și în practică, de tot arsenalul indispensabil elaborării unei strategii și unei tactici argumentate științific.Țările socialiste și partidele frățești din numeroase țări capitaliste au repurtat mari succese în cursul ultimelor decenii. Ce cale minunată a străbătut Uniunea Sovietică, de la Rusia țaristă, țară a analfabetismului total și a mizeriei, pînă Ia puterea industrială și culturală cea mai evoluată din secolul nostru 1 Ce uriașe succese economice și culturale au repurtat 

riul Vietnamului, încît poporul vietnamez să dispună de posibilitatea de a-și rezolva în mod suveran treburile sale, fără nici un fel de amestec din afară. Acest țel poate fi pe deplin realizat dacă partidele comuniste și muncitorești vor acționa în mod unitar pe plan internațional, dacă ele vor ridica și mobiliza noi forțe în lupta împotriva agresorilor americani.în continuare, Larbi Buhali a expus punctul de vedere al partidului său în legătură cu situația din Orientul Apropiat. El a afirmat, printre altele, că politica cercurilor guvernante din Israel, pe care a calificat, o ca agresivă și expansionistă, sprijinită de sionismul și imperialismul internațional. menține în această regiune un focar de încordare, care implică serioase primejdii pentru pace în lumea întreagă. Subliniind că este necesar să se lichideze cît mai grabnic acest focar, vorbitorul a spus : popoarele arabe desfășoară în mod direct lupta împotriva imperialismului. care încearcă să răpească cuceririle obținute de țările progresiste și să împiedice celelalte popoare arabe să pășească înainte pe calea eliberării naționale și a progresului social. El a afirmat că lupta tot mai intensă a patrioților palestinieni pentru patria lor constituie o contribuție la lupta generală împotriva imperialismului și s-a pronunțat pentru retra. gerea trupelor ocupante de pe teritoriile arabe, pentru îndeplinirea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, pentru recunoașterea drepturilor naționale ale palestinienilor. înapoierea în patrie a refugiațllor.în legătură cu proiectul documentului principal al consfătuirii. L. Buhali a arătat că în acesta sînt formulate multe sarcini importante ale mișcării comuniste, cu care partidul său este pe deplin de acord. El a afirmat că nu este posibil ca documentul să reflecte pe deplin linia politică a fiecăruia din cele 75 de partide participante. Noi ducem lupta în condiții diferite. în situații deose. bite — și de aceea este absolut firesc ca uneori să ajungem la aprecieri și concluzii absolut diferite. Este necesar totodată, să se țină seama că în cursul ultimilor ani mișcarea noastră a cunoscut serioase greutăți și s-a ciocnit de divergente cu caracter ideologic și politic.După ce a arătat că. deși a fost îmbunătățit, proiectul documentului principal nu satisface pe deplin poziția partidului său, printre altele, pentru faptul că partea care se referă la mișcarea de eliberare este 

popoarele socialiste din Polonia populară, din Bulgaria, din România, din Ungaria, din Cehoslovacia, din Republica Populară Mongolă, din Republica Populară Democrată Coreeană. din Republica Democrată Germană și din alte țări, de cînd au scuturat jugul exploatării și asupririi imperialiste IEste neîndoielnic că în procesul e- voluției istorice a mișcării muncitorești internaționale, formele concrete ale realizării unității se modifică. A- pariția de forme noi, superioare, de unitate în cursul dezvoltării dialectice nu înseamnă însă negarea din capul locului a vechilor forme de unitate care s-au justificat în trecut, ci dezvoltarea lor ulterioară constantă, în conformitate cu noile condiții și cerințe. Activitatea creatoare a fiecărui partid frățesc luat separat nu mai este suficientă în prezent mișcării noastre. Iată de ce trebuie ca mișcarea noastră să folosească forme și metode adecvate de colaborare, de elaborare colectivă a unor poziții comune. Partidul nostru consideră că în afara legăturilor bilaterale și multilaterale, consfătuirile internaționale și consfătuirile teoretice tinute regulat ar putea constitui o formă necesară a unei asemenea colaborări.Apoi vorbitorul a spus : activitatea tuturor partidelor comuniste trebuie, după părerea noastră, să fie determinată într-o măsură ho- iărîtoare în perioada următoare de îndeplinirea în comun a sarcinilor- formulate în documentul principal si în intervenția tovarășului Brejnev Ia actuala consfătuire. Noi chemăm la aceasta deopotrivă partidele frățești care nu participă la consfătuire.Dacă ne-am fi ocupat de la început cu discutarea si sublinierea divergențelor noastre, aceasta ar fi dus, după părerea noastră, nu la unitate, ci la o și mai puternică lipsă de unitate, la risipirea forțelor revoluționare. Calea spre consolidarea politică și ideologică, actualmente necesară, a unității mișcării comuniste internaționale trece nrin acțiunile comune în lupta antiimperialistă.Poziția unică de principiu față de problemele esențiale și sarcinile luptei antiimperialiste se îmbină cu diversitatea de tactici și metode de activitate din diversele țări. Prin aceasta noi vom urma indicația lui Lenin potrivit căreia este necesar să se obțină o aplicare a principiilor fundamentale ale luptei de clasă și revoluției socialiste „care modifică în mod just aceste principii în problemele de amănunt, le adaptează și le modelează potrivit particularităților naționale și politice". Ca și în trecut, partidul nostru consideră că particularitățile și interesele naționale pot fi luate în considerare în mod just numai dacă sînt înțelese și aplicate ca expresie a legilor generale și fundamentale ale evoluției sociale. Este de la sine. înțeles că. fiecare partid comunist trebuie să-și elaboreze el însuși calea în această direcție și să urmeze această cale. Numai în felul acesta vom reuși să evităm o atitudine stereotipă față de îndeplinirea sarcinilor noi, precum și îngustimea națională de vedere, devenită un a- nacronism în condițiile trecerii universale de, la capitalism la socialism și ale revoluției tehnico-științifice.Tn încheiere, vorbind despre cente- , nărui nașterii lui V. I. Lenin, tovarășul Ulbricht a exprimat urarea ca pregătirea acestui eveniment să stimuleze inițiativa tuturor forțelor progresului în lupta împotriva imperialismului, pentru idealurile sublime ale socialismului.

insuficient de consistentă, în raport cu celelalte părți ale documentului —• tovarășul Larbi Buhali a spus că a- cesta nu constituie un motiv pentru a respinge întregul document. în situația în care se găsește mișcarea noastră nu putem spera că vom rezolva dintr-odată toate problemele care ne stau în față și că la actuala consfătuire vom învinge toate divergențele. Este necesar să ne concentrăm eforturile, în primul rînd. asupra a ceea ce ne unește și constituie după părerea noastră, un factor mult mai important decît ceea ce ne desparte, este necesar să așteptăm pînă cînd timpul și experiența practică vor putea rezolva și celelalte probleme. Nu trebuie însă uitat' principalul: lupta împotriva imperialismului.în continuare, vorbitorul a înfățl. șat o serie de aspecte ale luptei antiimperialiste duse de poporul alge- rian. După ce a arătat că, în 1956, a existat o primejdie reală ca Algeria să treacă de partea lagărului occidental. el a spus că. de atunci, sub influența unor factori naționali și internaționali, Algeria și-a schimbat treptat orientarea, încît astăzi se poate afirma că, în general, ea se află pe poziții antiimperialiste, exprimate înainte de toate prin politica sa externă. Pe plan economic, se remarcă tendința de a elibera țara de sub dominația monopolurilor străine și a neocolonialismului, de a asigura Algeriei o reală independență economică.în prezent se pune problema de a duce în mod hotărît la capăt revoluția democratică națională, chiar dacă anumite măsuri înfăptuite au depășit deja această etapă și au deschis calea alteia noi. Acționînd spre promovarea unei asemenea linii, partidul nostru — a spus L. Buhali — sprijină activ tot ceea ce este pozitiv în politica guvernului și, totodată, se pronunță împotriva acelor măsuri și acelor forțe care împiedică dezvoltarea progresistă a țării. Politica Partidului Avangarda Socialistă din Algeria este îndreptată spre izolarea și îndepărtarea elementelor de dreapta și, în același timp, spre întărirea forțelor progresiste, care sînt reprezentate în guvern și există în interiorul Frontului Național de Eliberare. Pentru ca această linie să triumfe, ne pronunțăm în favoarea acțiunilor comune, a unirii tuturor forțelor progresiste și anti- imperialiste.
(Continuare în pag. a Vl-a) JjgOt
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ

A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘT
Cuvîntarea tovarășului Larbi Buhali Cuvîntarea tovarășului B. Larsens

(Urmare din pag. a V-a)Vorbitorul a subliniat că în lupta împotriva imperialismului, pentru progresul Algeriei, organizarea de sine stătătoare a clasei muncitoare și a partidului său marxist-leninist, a Partidului Avangarda Socialistă, constituie o necesitate confirmată de practică. Tn pofida greutăților legate de ilegalitatea partidului, de represiunile la care este supus, partidul a reușit să joace un important rol politio în decursul ultimilor ani. Frontul antiimperialist nu poate fi activ și trainic fără existența unui partid înarmat cu ideologia clasei muncitoare. Un asemenea partid nu poate fi înlocuit de nici un fel de front Tocmai în acest spirit, co
Cu vintarea to varășului 

Luis Corvalang
secretar general al Partidului Comunist din ChiteNu există o datorie revoluționară mai înaltă decît aceea care ne-a a- dus la această consfătuire : a întări unitatea de acțiune a mișcării comuniste și a elabora un punct de vedere comun, cu privire la sarcinile principale care stau în fața noastră, a tuturor, în condițiile internaționale actuale. Această datorie corespunde întru totul intereselor popoarelor, ale omenirii progresiste, necesității urgente de a sprijini și mai activ poporul eroic vietnamez și pe toți cei care luptă împotriva imperialismului. Cu cit unitatea internațională a comuniștilor este mai puternică, cu atît lupta noastră este mai eficace. Nu există luptător revoluționar, nu există muncitor conștient care să nu înțeleagă importanța unității ca armă de luptă în bătăliile cu dușmanul de clasă.Principalul la această consfătuire — a subliniat vorbitorul — nu sînt divergentele. Faptul că se expun aici păreri diferite nu ne îngrijorează, deoarece este mai util ca acestea să fie expuse și confruntate cu alte păreri. Sîntem convinși că asemenea divergente de păreri nu vor împiedica să plecăm de la consfătuire și mai uniți.Arătînd că în prezent imperialismul mondial desfășoară o largă acțiune de reprimare a forțelor progresiste, folosind cele mai variate metode, de la cele mai brutale pînă la cele mai rafinate și subtile, vorbitorul a subliniat că în prezent e- xistă posibilități reale, fără precedent, pentru izolarea dușmanului și pentru unirea în luptă împotriva a- cestuia a celor mai largi forțe revoluționare și progresiste. în afară de clasa muncitoare și comuniști, în luptă intră noi detașamente. Păturile mijlocii de la orașe și sate, tineretul și intelectualii intră în lupta socială împotriva nedreptății și crimelor, proprii capitalismului.. O parte considerabilă a acestor clase și pături sociale vădesc un autentic spirit revoluționar, deseori folosesc în acțiunile lor metodele de acțiune ale clasei muncitoare, acționează împreună cu comuniștii, consideră socialismul drept propriul lor scop. Această tendință a început să se manifeste cu o mare vigoare în A- merica Latină după victoria, revoluției din Cuba. Năzuința spre schimbări este înrădăcinată atît de adînc în conștiința și inimile popoarelor noastre, îneît determină mase tot mai largi de catolici să adere la luptă. însuși clerul trece printr-o criză ale cărei proporții sînt fără precedent.Partidul Comunist din Chile este

Exprlmîndu-și deplina satisfacție în legătură cu organizarea consfătuirii și subliniind că aceasta constituie un eveniment de seamă în istoria mișcării comuniste și muncitorești internaționale, precum și în lupta forțelor antiimperialiste din lumea întreagă, vorbitorul a declarat că delegația Partidului Comunist din Ceylon sprijină fără rezervă și a- probă documentele pe care comisia pregătitoare le-a supus spre examinare actualei consfătuiri.în ce privește documentul principal care ne-a fost prezentat și anume documentul cu privire la sarcinile luptei împotriva imperialismului în etapa actuală și la unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești și a tuturor forțelor antiimperialiste — a subliniat vorbitorul — delegația noastră consideră că el reprezintă o platformă justă și adecvată, pe baza căreia se poate consolida și mai mult mișcarea comunistă mondială în actuala etapă.Un merit deosebit al acestui document — a continuat el — îl constituie faptul că acesta caracterizează just raportul de forțe pe arena mondială între imperialism și adversarii săi. Acest document nu supraapre- ciază și nu diminuează forța și proporțiile activității imperialismului. El îmbină o apreciere lucidă și realistă a raportului de forțe dintre imperialism și propriile noastre forță cu o apreciere optimistă a posibilităților luptei revoluționare antiimperialiste în situația actuală.Sîntem bucuroși că documentul prezentat de comisia pregătitoare păstrează acea structură, adică toate cele patru părți ale proiectului, care a fost trimis la timpul său comitetelor centrale ale partidelor frățești spre examinare. Eliminarea unuia sau a cîtorva părți din acest docu; ment ar fi stricat echilibrul lui și i-ar fi slăbit forța. Iată de ce delegația noastră nu a fost de acord în cursul activității comisiei pregăti

muniștii algerieni, începînd din 1964, șî-au desfășurat activitatea în cadrul Frontului Național de Eliberare, în- cercînd să-l transforme într-un autentic partid de avangardă Evenimentele din iunie 1965 au pus însă capăt acestei situațiiîn continuare, vorbitorul a arătat că Partidul Avangarda Socialistă merge în continuare pe linia de a uni în rîndurile sale pe cei mai buni luptători împotriva imperialismului, pentru independență deplină și socialism. pe toți oamenii muncii de la orașe și sate, bărbați și femei, întregul tineret revoluționar și intelectualitatea. pe toți cei care știu că nu există un alt drum spre socialism decît acela arătat de marxismleninism.

alcătuit în principal din muncitori. In același timp el este mîndru de faptul că în rîndurile sale se află un mare număr de intelectuali și' studenți, bărbați și femei din toate păturile populației. Dorim să purtăm un dialog și să acționăm laolaltă cu cele mai diferite pături populare, a.cordăm atenție propunerilor constructive și sîntem gata să analizăm profund noile fenomene. Nu sîntem de părere că o asemenea poziție este în contradicție cu devotamentul față de principii sau că pentru a se acționa laolaltă cu aceste mase este necesar să se pășească pe calea concesiilor ideologice.îmbinarea atașamentului față de principii, cu avîntul larg în luptă, a apărării energice a intereselor naționale cu internaționalismul proletar — nu a slăbit, ci a întărit partidul nostru. Aceasta este experiența noastră.în ciuda eforturilor anticomunismului, noi reprezentăm forța principală a mișcării muncitorești, chiliene. La ultimul congres al centrului sindical unit al oamenilor muncii, care reunește pe toți muncitorii și funcționarii organizați din tara noastră, cei 3 500 de delegați,.care au participat la el, au ales o conducere în care sînt reprezentate toate curentele, majoritatea revenind comuniștilor. S-a întărit influența comuniștilor la sate, ceea ce face reală posibilitatea alianței mun- citorești-ță rănești Ne-am transformat în principala forță in mediul muncitorilor și a) studenților De mult reprezentăm o asemenea forță în rîndurile scriitorilor și artiștilor, precum și în cele două universități principale ale țării La ultimele alegeri parlamentare am obținut peste 16 la sută, iar în o treime din provincii — peste 20 la sută din voturi. Din numărul total de 150 deputați și senatori, 22 deputați și 6 senatori sînt comuniștiOrientarea principală a partidului nostru este unitatea tuturor forțelor democratice antiimperialiste pentru creates unui guvern popular care să poată înfăptui transformările revoluționare cele mai actuale și avînd drept scop final socialismul.în promovarea unei asemenea politici — a continuat vorbitorul - ne lovim de numeroase greutăți Tn afară de acțiunile frontale .ale dușmanului de clasă, această politică se lovește atît de pozițiile sectariste stîngiste. cît și de tendințele burghe- zo-reformiste și oportuniste de dreaptaUnitatea de acțiune împotriva im
Cwmtarea tovarășului
S. A Wiokremsingbe,

președintele C.C. al P.C. din Ceylontoare cu propunerea de a se menține numai partea a Ilî-a a documentului principal. Iată de ce nu putem.fi de acord cu propunerea de a împărți documentul principal în două documente, dintre care unul poate fi semnat de toate partidele participante la actuala consfătuire, iar celălalt — numai de acele partide care sînt de acord cu el. Considerăm că țelul principal al actualei- consfătuiri istorice constă în a demonstra unitatea mișcării noastre.Se știe că principala problemă de pe ordinea de zi a consfătuirii noastre este problema sarcinilor luptei împotriva imperialismului în etapa actuală și a unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești și a tuturor forțelor antiimperialiste. Pentru a contribui la soluționarea acestor sarcini, pentru a elucida cît mai deplin posibil esența problemelor abordate, noi trebuie să examinăm și să adoptăm toate cele patru părți ale documentului principal care ne-a fost prezentat.Uneori se exprimă părerea că dacă documentul nostru principal se va referi la probleme ideologice sau va face o analiză marxist-leninistă a tacticii contemporane și a forțelor imperialismului, precum și o analiză a problemelor și posibilităților forțelor antiimperialiste, atunci vom restrînge posibilitățile de atingere a celei mai largi unități a rîndurilor noastre. Delegația noastră nu poate ti de acord cu această părereDupă părerea noastră — a continuat vorbitorul — asemenea acțiuni nu ar fi înțelese de masele largi, căci ele așteaptă de la consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești cu mult mai mult decît pur și simplu o platformă de acțiuni comune, care să unească toate forțele antiimperia. liste. Datoria comuniștilor care se conduc în activitatea lor după învățătura marxist-leninistă constă, neîndoielnic. în a aduce o contribuție pe care numai ei sînt în măsură să o

Conducerea partidului nostru a împuternicit delegația Partidului Avangarda Socialistă din Algeria să semneze documentul principal prezentat spre examinare consfătuirii Ne pronunțăm, de asemenea, pentru adoptarea celorlalte documente supuse dezbaterii. Tn ce ne privește, a arătat el, partidul nostru își va îndeplini îndatoririle Viața a dovedit cu toată claritatea că îndatoririle naționale și internaționale nu numai că nu vin în contradicție între ele. ci dimpotrivă, constituie laturi indisolubil legate și care se completează reciproc, ale activității revoluționare a partidelor marxist-lenirris- te îndeplinirea consecventă! a acestor îndatoriri constituie o chezășie a succeselor viitoare.

perialismului constituie un imperativ al vremurilor noastre. Pentru popoarele latino-americane acest lucru este evident, întrucît întreaga istorie a continentului nostru, în actualul secol, este presărată de intervențiile sfruntate ale imperialismului american, inclusiv de intervenții armate. Dacă am lua numai ultimele cazuri, putem aminti de eșecul invaziei în Cuba, debarcarea infanteriei marine în San Domingo, sancțiunile economice și diferite alte amenințări adresate în prezent PeruluiSîntem pe deplin convinși că această consfătuire va deschide calea unei acțiuni comune mai hotârîte împotriva imperialismului Credem că sîntem de acord cu toții că o mai mare coeziune a mișcării comuniste va fi rezultatul unui proces în care vor avea un rol de jucat acțiunile comune, întîlnirile bi și multilaterale examinarea laolaltă a problemelor concrete și. firește, timpulîntîlnirile pe care le-am avut cu diferite partide, inclusiv cu cele europene. ne-au fost utile. Vom năzui spre schimbul de păreri, spre acțiuni comune cu toate partidele care participă la .această consfătuire și. în măsura posibilului, cu cele care nu participă la ea. în special vrem să consplidăm legăturile cu toți frații noștri din America Latină și. bineînțeles. cu Partidul Comunist . din Cuba.în timp ce propagandiștii capitalismului vorbesc despre „apusul ideologiei" încercînd în felul acesta să oblige poporul să renunțe la modul de gîndire revoluționar, să-l prindă în mrejele conformismului si ale subordonării față de nedreptățile societății burgheze în timp ce sînt răspîndite născocirile că proletariatul își pierde personalitatea și se estompează frontierele dintre clase, ceea ce face să nu mai fie. chipurile, necesară schimbarea orînduirii existente. apare cu o nouă forță necesitatea aprinderii și mai puternice a flăcării ideologiei proletare. mar; xism-leninismnl. a întețirii luptei pentru puritatea lui, aplicării adevărului lui la analiza evenimentelor istorice care se succed impetuos, la noile procese ale vieții care nici pe departe nu este statică.Sîntem convinși — a încheiat Louis Corvalan — că sărbătorirea a 100 de ani de Ia nașterea lui Lenin va fi un nou factor de unire a mișcării comuniste internaționale. de desfășurare a unor acțiuni antiimperialiste unite ale tuturor popoarelor.

aducă și anume : să facă o analiză științifică a dezvoltării contemporane și a tendințelor ei. care să ajute tuturor luptătorilor activi împotriva imperialismului să își aprecieze mai bine dușmanul, precum și propriile lor forte și posibilități. Ar fi greșit să se evite problemele ideologice tocmai în momentul în care imperialismul își intensifică atacul ideologic, deoarece acest lucru poate duce la dezarmarea și dezorientarea propriilor noastre forțe.Partidul nostru a considerat întotdeauna că ceea ce unește mișcarea comunistă internațională este cu mull mai mult și mai important decît orice probleme în care pot apărea divergențe de păreri temporare.Vorbitorul a evidențiat apoi faptul că proiectul documentului principal supus examinării nu ascunde faptul că, după Consfătuirea din 1960. au a- părut anumite divergente în sinul mișcării comuniste și muncitorești. Dar meritul acestui document — a subliniat conducătorul delegației cey- loneze — constă în faptul că el pune accentul principal pe acele, aspecte pozitive care ne unesc. El explică, de asemenea, obiectiv cauzele apariției divergentelor de păreri în mișcarea noastră atît de amplă și variată, ale cărei diverse detașamente acționează în condiții atît de diferite, la nivele de dezvoltare deosebite și care dispun de o experiență diferită. Firește, documentul nu analizează fiecare problemă în care pot exista divergențe. Dar noi considerăm că în etapa actuală este oportun să se pună accentul pe esența a ceea ce ne u- nește și să se lase Ia o parte problemele nesoluționate pentru o viitoare studiere și rezolvare. Nu putem conta pe faptul că imperialismul va aștepta în mod pasiv pînă cînd vom soluționa toate divergentele noastre de păreri.în încheierea cuvînt.ării. vorbitorul a blamat activitatea Partidului Comunist Chinez și a conducerii sale.

Ne exprimăm speranța — a spus vorbitorul - că actuala consfătuiie va contribui la restabilirea unității trainice între toate partidele comuniste. la intensificarea luptei împotriva imperialismuluiPolitica externă și militară a Norvegiei. țară ce face parte din NATO., este subordonată intereselor imperialismului S U.A și altor state imperialiste Teritoriul norvegian reprezintă un cap de pod avansat al strategiei atomice a N.A.T.O. Pentru țara noastră, un interes vital îl constituie ruperea din sistemul NATO O sarcină importantă a Partidului Comunist din Norvegia și a altor forțe progresiste ale țării este atragerea majorității poporului către o participare activă la atingerea acestui țel Astfel se vor lărgi posibilitățile poporului norvegian de a-și determina de sine stătător calea dezvoltării sale.Forțele antiimperialiste din Norvegia se află într-un proces de creștere. proces ce s-a intensificat mai ales după dezlănțuirea de către imperialismul american a războiului din VietnamTotodată, nu putem să trecem sub tăcere faptul .că mișcarea progresistă din țara noastră a întîmpinat în dezvoltarea sa dificultăți determinate, printre altele, de unele fenomene negative legate de sciziunea din mișcarea comunistă mondială, precum și de problemele serioase și conflictele apărute între țările socialisteConsiderăm că este important să subliniem acest lucru aici, la larga noastră consfătuire comună — a arătat R Larsen - deoarece toate partidele comuniste trebuie să considere că este sarcina și îndatorirea lor să contribuie la lichidarea unor practici care provoacă influențe negative și tulburări în activitatea și lupta noastră Nu putem valorifica toate posibilitățile mișcării comuniste mondiale fără o deplină concordanță între principiile noastre și aplicarea lor în practicăTn situația ce s-a creat în cursul ultimilor ani. de ascuțire a divergențelor dintre unele partide comuniste, dintre unele țări socialiste, noi am văzut o piedică serioasă, care limitează posibilitățile popoarelor de a riposta atentatelor reacțiunii și imperialismului la adresa păcii. libertății naționale a popoarelor Acest lucru a putut doar să dăuneze — și nu să slujească intereselor noastre comunePartidul Comunist din Norvegia

Apreciind că proiectul documentului principal al consfătuirii sintetizează sarcinile de luptă împotriva imperialismului în etapa actuală și evidențiază necesitatea unității de acțiune a partidelor comuniste și a tuturor forțelor antiimperialiste. vorbitorul a spus că P.C. din Austria consideră acest document ca o bază pe deplin adecvată. In același timp, însă trebuie să fie aduse proiectului noi îmbunătățiri. în urma rezultatelor discuțiilor care se vor desfășura Ia consfătuire.Larga unitate de acțiune antiim- perialistă manifestată în sprijinul luptei eroice de eliberare a poporului vietnamez, care a cuprins în ultimii ani forțe considerabile. în afara cadrului mișcării comuniste. reprezintă cel mai mare succes al luptei antiimperialiste. P.C. din Austria — a spus vorbitorul — sprijină intru totul propunerile R.D. Vietnam și ale F N.E.. considerîndu-ie drept o bază trainică pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemei vietnameze, pornindu-se de la principiul libertății și dreptului poporului vietnamez la autodeterminare.Partidul nostru consideră că apelul recentei consfătuiri de la Budapesta a statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, privind convocarea unei conferințe a statelor în problema securității europene, demonstrează că și în legătură cu a- ceastă problemă, de rezolvarea căreia depinde pacea în Europa, există posibilitatea de a se organiza acțiuni comune. Această inițiativă a găsit un ecou pozitiv și în AustriaProclamarea de către Austria a neutralității permanente în anui 1955 a constituit un aport important la cauza păcii și destinderii în Europa. Considerăm că neutralitatea este o mare cucerire a poporului austriac. A o apăra, a lupta împotriva oricăror încercări care urmăresc subminarea bazelor ei. este una din sarcinile cele mai importante ale partidului nostru ale clasei muncitoare si ale tuturor forțelor democratice ale poporului austriac.Ne pronunțăm pentru o politică de neutralitate activă și cerem . guvernului austriac să aducă o contribuție efectivă la cauza micșorării încordării, a întăririi păcii și securității în Europa și în lumea întreagă. Sîntem de părere că guvernul Austriei neutre trebuie să se pronunțe în apărarea păcii și libertății Vietnamului, că el trebuie, dînd dovadă de inițiativă proprie, să contribuie la traducerea în viață a propunerilor cuprinse în Apelul de la Budapesta al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia.Referindu-se la învățămintele istoriei, care au decurs din cotropirea Austriei de către militarismul și imperialismul german, vorbitorul a subliniat că situația din 1969 este cu totul alta decît cea din 1938. Nu pierdem din vedere faptul că în Germania occidentală acționează forte antiimperialiste considerabile, că crește opoziția față de pretențiile sfidătoa

președintele Partidului Comunist din Norvegiaconsideră că sarcina principală a tuturor partidelor, fie ele mari sau mici — este de a contribui la restabilirea respectului față de acele norme ale colaborării și relațiilor dintre partidele comuniste care ău fost formulate în Declarația Consfătuirii internaționale din anul 1960Considerînd că nu este posibil să nu se recunoască existenta unor divergențe între partidele comuniste, noi ne pronunțăm pentru elucidarea a- cestor divergențe pe calea discuțiilor și convorbirilor tovărășești, în conformitate cu principiile internaționalismului proletarTn mișcarea comunistă există probleme dificile, a căror discutare la actuala consfătuire nu ar putea duce la rezultate favorabile După părerea P.C. din Norvegia unitatea dintre partidele noastre poate fi consolidată pe calea acțiunilor comune, chiar dacă prin aceasta nu vor fi soluționate toate problemele divergente. Dar relațiile dintre partidele noastre nu pot. fi cu adevărat satisfăcătoare pînă' cînd nu vor fi dezbătute multilateral și temeinic problemele în care nu există un acord Tn mișcarea comunistă mondială nu trebuie să se evite discutarea problemelor acute Nu trebuie să se creeze păreri despre e- xistența vreunui „tabu" în problemele în care au apărut puncte de vedere diferite, în legătură cu unele situații grave Asemenea probleme e- sențiale trebuie supuse discuției, iar noi trebuie să găsim pe viitor forme adecvate pentru aceasta. Nu este vorba de amestec în trenurile interne ale altor partide, ci de clarificarea unor probleme teoretice, ideologice și politice care în prezent ne creează dificultățiLa timpul potrivit, am făcut o propunere privind crearea unei comisii, alcătuite din reprezentanți ai diferitelor partide, cu scopul de a se cerceta asemenea probleme La actuala consfătuire am fi dorit să repetăm această propunere.Un lucru este absolut limpede : actualele probleme ale mișcării comuniste internaționale pot fi soluționate numai în condițiile în care va înceta polemica ascuțită dintre partide. în care partidele vor manifesta respect reciproc și înțelegere reciprocă, în care întîlnirile noastre internaționale se vor desfășura într-o .atmosferă tovărășească. Unitatea nu poate fi restabilită fără să se tină seama pe deplin de actualele divergențe dintre partide, de condițiile di
Cuvîntarea tovarășului F Muhri,

președintele P.C. din Austriare ale militarismului vest-german și că în cercurile influente din R.F.G. se aud tot mai des cereri de recunoaștere a R.D. Germane, precum și a actualelor frontiere din Europa, cereri de a se promova o politică efectiv nouă față de Est.Noi apreciem în mod pozitiv asemenea tendințe și fenomene — a spus tovarășul Muhri. Cu toate acestea, sîntem de părere că ar fi periculos să nu remarcăm că militarismul și imperialismul german, renăscute în Germania occidentală, continuă să reprezinte un pericol serios pentru cauza păcii și securității în Europa, pentru independența Austriei. Partidele burgheze și partidul socialist din Austria trec sub tăcere acest pericol. Noi nu putem și nu trebuie să ignorăm faptul că între economia vest-germană și austriacă există o amplă rețea de relații. fățișe și ascunse, că influența vest-germană în economia austriacă devine în ultimii ani tot mai pronunțată. Desigur, vechile poziții-cheie ale capitalului german în Austria se află acum în mîinile statului austriac. Cu toate acestea, în ultimul timp se întreprind atacuri sistematice împotriva sectorului naționalizat al industriei. Or, propria istorie a țării noastre arată că pierderea independenței economice duce și la pierderea independenței politice, la intensificarea tendințelor antidemocrate. De aceea, lupta pentru apărarea și lărgirea continuă a sectorului naționalizat din economia Austriei este o sarcină națională primordială.Ținînd seama de aceste tendințe, considerăm existența R. D. Germane ca un factor important al slăbirii imperialismului vest-german. Lupta pentru recunoașterea deplină a R.D.G. de către toate statele europene este o parte integrantă a politicii îndreptate spre asigurarea păcii în Europa. Sîntem de părere că guvernul Austriei neutre are datoria să joace un rol activ în această direcție.In continuare, vorbitorul s-a referit la acțiunile desfășurate de imperialismul american ca sprijinitor principal al regimurilor dictatoriale din Grecia, Spania, Portugalia și din multe alte țări, unde ia amploare lupta oamenilor muncii pentru libertate și democrație. El a exprimat deplina solidaritate a comuniștilor austrieci cu mișcarea de eliberare națională. arătînd apoi că P.C. din Austria se pronunță pentru reglementarea politică pe cale pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu, pe baza retragerii trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate și recunoașterii dreptului la existență a tuturor statelor din această regiune, prin urmare și a Israelului. Aceasta corespunde și conținutului rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. adoptată în noiembrie 1967 Documentul nostru trebuie să exprime cererea de îndeplinire integrală a acestei rezoluții.Vorbind despre unitatea de acțiun» 

ferite ale activității lor, precum și de dreptul incontestabil al fiecărui partid de a-și stabili propria sa politică. .Ordinea de zi a actualei consfătuiri a deschis, după părerea noastră, posibilități pentru a se întări colaborarea dintre partidele comuniste. Considerăm că pentru a se realiza aceste posibilități ar fi necesar ca partidele participante la consfătuire să-și concentreze atenția asupra problemelor care pot ■ contribui Ia unificarea mișcării noastre, fără a scăpa, totodată, din vedere faptul că există probleme în care nu sîntem cu toții de acord. •Pentru elaborarea proiectelor de documente prezentate spre examinare consfătuirii a fost depusă o muncă pregătitoare temeinică, cre- îndu-se astfel o bază bună pentru discuția noastră de aici. Dar, după părerea noastră, proiectul documentului principal nu se încadrează pe deplin în limitele obiectivelor ordinii de zi a consfătuirii, stabilită prin acordul realizat de partide la Budapesta.Tn legătură cu aceasta, am dori să facem unele observații asupra materialului prezentat drept bază pentru documentul principal al consfătuirii.Analiza Imperialismului în etapa actuală, cuprinsă în proiect, conține, fără îndoială, momente interesante, în esență, această analiză corespunde propriilor noastre puncte de vedere. Dar întreaga această parte este slăbită printr-o detaliere inutilă. în afară de aceasta, primele două capitole conțin probleme tratate în mod contradictoriu, formulările purtînd pecetea unor compromisuri nesatisfăcătoare.Nu sîntem, de asemenea, satisfăcuți de modul cum sînt formulate unele puncte importante și de aceea ne declarăm de acord cu o serie de a- mendamente propuse de alte partide. Avem, de asemenea, unele observații proprii. Dar, apreciem că cea mai bună soluție ar const.itui-o eliminarea completă a primelor două capitole si înlocuirea lor printr-o introducere concentrată, care să preceadă celelalte două capitole. După părerea noastră, atenția principală în document trebuie să fie acordată capitolelor 3 și 4. Tn capitolul 3. dună cum se știe, sînt prezentate sarcinile în jurul cărora pot și trebuie să se unească în prezent partidele comuniste. iar capitolul 4 conține pro

a comuniștilor din Austria cu socialiștii și catolicii din rîndurile muncitorilor și intelectualilor, despre coeziunea tuturor forțelor democratice în lupta antiimperialistă, F. Muhri a arătat că există posibilitatea acțiunilor comune în problemele fundamentale — cum sînt pacea, eliberarea națională, democrația și umanismul.El a subliniat că muncitorii și funcționarii din Austria au pășit pe calea luptei pentru dreptul de participare a oamenilor muncii la conducerea e- conomiei. acționînd pentru forme noi de democrație, directă, care pot deveni o pîrghie a transformărilor structurale ale societății. Principala piedică în calea dezvoltării ample a i unității de acțiune a tuturor forțelor socialiste, democratice, a spus el. este politica anticomunismului și așa-zisei „participări sociale", promovată de conducerea partidului socialist. în Austria liderii de dreapta ai partidului socialist caută să-i întreacă pe propagandiștii burghezi prin anticomunismul lor. Această poziție negativă față de țările socialiste constituie reversul politicii de renunțare la perspectiva socialistă în Austria, promovată de liderii de dreapta ai partidului socialist. Noi considerăm că lupta principială împotriva acestei politici este în momentul de față o sarcină hotărîtoare în lupta partidu. lui nostru pentru lărgirea democrației. pentru socialism. Firește că drumul nostru spre socialism se va deosebi de drumul pe care l-a parcurs Revoluția din Octombrie și de drumul țărilor de democrație populară.Reprezentantul P.C. din Austria a arătat în continuarea cuvîntării sale că istoria de 50 de ani a socialismului este istoria unui admirabil progres și a unor mărețe realizări care au devenit posibile numai ca rezultat al revoluției socialiste. Revoluția socialistă a fost legată de uriașe trans, formări democratice. Ea a lichidat exploatarea omului de către om. a deschis calea spre conducerea și administrarea întreprinderilor de către muncitorii înșiși, a schimbat în mod radical sistemul învățămîntului public și a asigurat, pentru prima oară, maselor largi dezvoltarea deplină a personalității umane, a creat premise pentru egalitatea în drepturi a națiunilor și emanciparea deplină a femeii.Tn legătură cu influența pe care o exercită socialismul pe plan mondial, el a subliniat că aceasta se datorește faptului că țările socialiste reprezintă foi ța cea mai puternică care se ridică în apărarea păcii, că apariția sistemului mondial socialist după cel de-al doilea război mondial a devenit un mare stimulent al mișcării de eliberare națională, iar potențialul economic crescînd al țărilor socialiste constituie un nou element important în viața economică a lumii contemporaneVorbitorul a subliniat apoi că cei 
80 de ani de istorie a socialismului 

bleme importante referitoare la relațiile dintre toate partidele comuniste din lume.Referindu-se la ultimele două capitole, R. Larsen a arătat că ele conțin, de asemenea, puncte care nu sînt pe deplin satisfăcătoare. Acest lucru se referă, de exemplu, la necesitatea de a se declara limpede că respectarea principiilor neamestecului în treburile interne ale altor state, suveranității, egalității în drepturi și intangibilității teritoriale trebuie să se refere la relațiile dintre toate țările.Proiectele Apelului pentru apărarea păcii și Apelului de solidaritate cu eroicul popor luptător vietnamez corespund, în esență, părerilor noastre. Dorim, de asemenea, să ne exprimăm satisfacția în legătură cu proiectul de document consacrat marelui eveniment în viața tuturor partidelor comuniste — sărbătorirea în anul viitor a centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Considerăm că este just ca, cinstind memoria lui Lenin, consfătuirea să sublinieze prin a- ceasta baza marxist-leninistă unică pe care se situează partidele comuniste.Din tot ce am spus pînă acum — a arătat vorbitorul — veți înțelege că avem propriile noastre păreri care, în unele probleme, diferă de părerile altor partide. Cu toate a- cestea, noi subliniem necesitatea ca partidele comuniste să-și unească mai strîns forțele, deoarece avem de soluționat împreună sarcini foarte mari.Problema cea mai importantă a epocii noastre o constituie lupta împotriva imperialismului. Aceasta este o luptă împotriva unui dușman determinat, o luptă pentru realizarea unor teluri concrete, o luptă care, pentru poporul norvegian, are ca prim obiectiv eliberarea țării din cătușele N.A.T.O., din subordonarea față de statele imperialiste. Ac astă luptă are. totodată, ca obiectiv ^Sarea unui sistem de securitate colectivă în Europa, care să poată duce la dizolvarea blocurilor militare existente. Lupta noastră constituie o verigă importantă a luptei mondiale împotriva imperialismului — iar a- ceasta cere tot mai imperios ca toate partidele comuniste să se unească tot mai strîns. Consfătuirea noastră deschide posibilități pentru aceasta. Să folosim la maximum aceste posibilități, pentru obținerea unității de acțiune în lupta împotriva imperialismului.

demonstrează, de asemenea, că și Tn socialism apar contradicții Deși a- ceste contradicții au un caracter principial diferit de cele din capitalism, ele se cer de asemenea rezolvate Victoria revoluției socialiste nu ferește în mod automat de greșeli, de discordanțe între teorie și practică, nu duce în mod automat la propășirea economiei și dezvoltarea democrației socialiste. Revoluția socialista creează premise pentru aceasta. Depinde de oameni, de partidul revoluționar dacă aceste posibilități vor fi valorificate. — prin folosirea conștientă a legităților socialismului. De asemenea, depinde cum și în ce ritm vor fi ele realizateDelegația P C. din Austria consideră că o asemenea teză ar trebui să fie Inclusă în document Constatarea acestei situații nu înseamnă cîtuși de puțin diminuarea mărețelor realizări ale țărilor socialiste și a importanței politicii lor pe plan mondial. Dar o formulare clară a acestui proces ar permite o mai bună reflectare a realității.Lupta dintre sistemul mondial capitalist și sistemul mondial socialist reprezintă componenta hotărîtoare a luptei de clasă generale dintre forțele socialismului, democrației și păcii — și forțele imperialismului A- ceasta reclamă, din partea tuturor partidelor comuniste, ridicarea nivelului activității lor, și în special a calității luptei ideologice și politice.Partidul Comunist din Austria — a spus în continuare F Muhri — a fost de acord în cursul pregătirilor consfătuirii, ca evenimentele din Cehoslovacia să nu figureze pe ordinea de zi întrucît în prezent este evident imposibilă înlăturarea divergențelor ce se manifestă în această problemă. Tn condițiile actuale, considerăm că este necesar ca în centrul atenției noastre să se afle problemele intensificării luptei comune împotriva imperialismuluiCu toate acestea, Partidu] Comunist din Austria consideră că este necesar să fie examinate unele aspecte concrete ale problemelor noastre. Existența unor divergențe în mișcarea comunistă constituie un fenomen real, care necesită o analiză mai profundă. Așa cum s-a subliniat în nenumărate rînduri în timpul discuțiilor, această problemă ar trebui să fie examinată într-un mod corespunzător. O cauză a divergentelor ar putea fi oozitia neius- tă a unui partid sau altul, dar divergentele pot. de zsemenea. asa cum se arată în documentul principal. să decurgă într-o măsură considerabilă din condițiile extrem de diferite ale luptei partidelor din diferite țări.în legătură cu aceasta, reprezentantul P.C. din Austria si-a exprimat părerea-că este necesar să se găsească forme noi de discutare deschisă. în spirit practic, tovărășesc a

(Continuare in pag. a Vll-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a) problemelor si divergentelor dintre partidele comuniste si muncitorești, discuție bazată pe o informație autentică asupra punctelor de vedere ale tuturor partidelor. Acordăm o mare importantă unei asemenea e- xaminări a problemelor teoretice, politice si ideologice, fără o polemică ascuțită în mod inutil. în a- ceasta noi vedem premisa pentru depășirea divergențelor, o parte componentă necesară a eforturilor comune îndreptate spre întărirea unității de acțiune împotriva imperialismului.în legătură cu aceasta, vorbitorul a făcut propunerea de a se crea un organ de discuție în cadrul căruia partidele comuniste să desfășoare dezbateri internaționale privind experiența si problemele fundamentale ale mișcării si luptei noastre.în zilele noastre, forța de atracție a socialismului, a exemplului său, depinde într-o foarte mare măsură de lărgirea drepturilor si libertăților democratice ale oamenilor muncii din tarile socialiste. Sîntem de părere că, într-o serie de domenii, există o oarecare rămînere în urmă în ce privește folosirea posibilităților de dezvoltare a democrației proprii socialismului. De aceea, salutăm si spriiinim orice pas în direcția dezvoltării democrației în țările socialiste. Am declarat, de tildă, chiar de la început că sîntem solidari cu linia pe care s-a angajat P.C. din Cehoslovacia. începînd din ianuarie anul trecut, cu linia de depășire a greșelilor si deformărilor si de dezvolt/re a democrației socialiste în conformitate cu condițiile naționale și cu cerințele tării respective. Sîntem de părere că socialismul si de

Cuvântarea Todor
prim-secretar al C.C. al P.C. BulgarDupă ce a transmis salutul comuniștilor bulgari, T. Jivkov a arătat că această conferință constituie o expresie a tendinței tot mai puternice spre întărirea unității și coeziunii, o dovadă elocventă a fidelității partidelor comuniste și muncitorești față de principiile nemuritoare ale internaționalismului proletar. Ea va da un impuls puternic luptei pentru unitate — nu numai în rîndurile partidelor comuniste, care sînt Reprezentate aici, dar și în rîndurile acelor partide comuniste și muncitorești ai căror reprezentanți, dintr-un motiv sau altul, lipsesc de la această întîlnire.Proiectul de document al consfătuirii apreciază just actuala epocă, formulează just sarcinile luptei împotriva imperialismului și pentru unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești. Delegația noastră sprijină proiectul documentului de bază, precum și alte documente propuse consfătuirii.Trecînd în revistă raportul de forțe pe plan mondial, primul secretar al C.C. al P. C. Bulgar a spus, printre altele: în- prezent, viața cere din partea noastră, a comuniștilor, să o- punem alianței imperialiștilor frontul unit al clasei muncitoare, al tuturor forțelor antiimperialiste. Determinînd strategia și tactica sa. mișcarea comunistă internațională trebuie să tină seama atît de agresivitatea crescîndă a imperialismului^ cît și de posibilitățile mai mari ale forțelor antiimperialiste. Deși imperialismul contemporan nu mai joacă rolul factorului hotărîtor al dezvoltării omenirii, el continuă totuși să constituie un adversar important și primejdios, principalul obstacol în calea victoriei socialismului.Este evident faptul că imperialismul contemporan constituie o sursă de amenințare permanentă și atentate continui la drepturile si libertățile oamenilor’ muncii si ale unor popoare întregi. un jandarm mondial. o frînă a progresului social. Pe de altă parte, nu mai puțin e- vident este faptul că imperialismul contemporan nu este în stare să o- nrească procesul revoluționar mondial. Acest lucru îl demonstrează în modul cel mai convingător înfrînge- rea moral-oolitică si militară a agresorilor americani în Vietnam, eșecul încercărilor imperialismului de a-si înfăptui planurile lui strategice în Orientul Anroniat. eforturile lui infructuoase de a sugruma Cuba revoluționară. de a recuceri pozițiile pierdute în urma celui de al doilea război mondial în Europa și în întreaga lume.Evoluția omenirii este determinată în prezent nu de imperialism, ci de faptul că există si duc o luptă comună trei forte revoluționare principale : sistemul socialist mondial, mișcarea comunistă și muncitorească din țările capitaliste, mișcarea de e- liberare națională. Importante concluzii principiale si sarcini practice decurg si din principiul cu privire la crearea si întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea, cu păturile orășenești mijlocii, cu intelectualitatea si alte pături. în lupta împotriva imperialismului, pentru pace, democrație si progres social.După merit trebuie apreciat și noul fenomen — revolutionarizarea în masă a tineretului și studen- timii din țările capitaliste. Compoziția de clasă a acestei mișcări este destul de eterogenă, dar nemulțumirea participanților ei fată de orîndui- rea capitalistă, negarea relațiilor sociale capitaliste, caracterul antirăzboinic și antiimperialist al acestei mișcări sînt pe deplin evidente. în esență, mișcarea de tineret c- 

mocrația sînt inseparabile, că ele nu pot fi despărțite. La congresul al XX-lea al partidului nostru am remarcat: „înlăturarea puterii marelui capital' este posibilă numai ca rezultat al revoluției socialiste. A- ceasta nu poate fi efectuată de o minoritate, ea trebuie să fie opera clasei muncitoare însăsi. Puterea de stat trainică si stabilă a clasei muncitoare,' care apără socialismul de dușmanii lui interni si externi, constituie o premisă a construirii socialismului. în același timp, puterea muncitorilor reprezintă ea însăsi o cucerire democratică nouă, hotărî- toare. care permite construirea unei orînduiri sociale mai bune si dezvoltarea unei democrații cît mai largi pentru oamenii muncii. De a- ceea considerăm greșită orice opoziție între j noțiunile de „putere a muncitorilor" si „democrație socialistă".Cea mai bună garanție a securității si întăririi socialismului este participarea conștientă, cît mai largă. a oamenilor muncii la adoptarea tuturor hotărîrilor în domeniul economic si politic, avînd ca premisă informarea multilaterală si discuția liberă.F. Muhri a subliniat apoi că pentru realizarea si întărirea unității de acțiune în lupta împotriva imperialismului este importantă respectarea strictă a normelor- de bază ale relațiilor dintre partidele comuniste si muncitorești, dintre țările socialiste. Este vorba de principiile autonomiei si suveranității, egalității în drepturi si neamestecului în treburile interne ale altuia, de principiile internaționalismului proletar,Experiența demonstrează că orice încălcare a acestor norme, nu poate decît să îngreuneze relațiile frățești 

glindește adîncirea crizei orînduirii burgheze, intensificarea luptei clasei muncitoare împotriva burgheziei. Aceasta. însă, nu duce în mod automat la includerea luptei tineretului și studenților în lupta clasei muncitoare, a partidelor comuniste și muncitorești. Experiența ultimilor ani demonstrează că partidele comuniste trebuie să depună eforturi serioase pentru a canaliza, pe albia necesară și pentru a conduce mișcarea revoluționară de tineret. Grija pentru educarea partinică — de clasă și căli- rea tineretului, pentru creșterea lui teoretică, marxist-leninistă constituie datoria noastră generală de prim ordin față de tineretul revoluționar și față de viitorul mișcării comuniste.în prezent forțele socialismului, forțele progresului, frontul antiim- perialist se află într-o dezvoltare permanentă. în ofensivă sîntem noi, și nu imperialiștii. Se înțelege, lupta, ca întotdeauna, are fluxurile și refluxurile ei. Aceasta este lupta de clasă. Dar examinată sub aspect istoric ea merge înainte. Victoria va fi obținută greu, dar aceasta va fi victoria noastră și nu a imperialiștilor !Este greu să vorbești despre uni,- tatea de acțiune, a unui front destul de eterogen sub raportul de clasă și ideologico-politic, cum este frontul antiimperialist, dacă forța lui principală organizată și omogenă — mișcarea comunistă — nu acționează în mod unitar avînd un scop bine determinat. Din această cauză problema fundamentală care ne preocupă nu numai pe noi, delegații la consfătuire, nu numai pe toți comuniștii din lume, dar și pe toți participanții la lupta antiimperialistă este problema unității mișcării comuniste mondiale.P.C.B. se pronunță pentru ’ egalitatea în drepturi a partidelor, pentru independența partidelor în determinarea politicii lor — a spus T. Jivkov. Independența și egalitatea în drepturi a partidelor și datoria lor internaționalistă nu sînt noțiuni care se exclud. Ele se află într-o legătură organică internă. Iată din ce cauză delegația noastră sprijină întru totul principiul înscris în proiectul documentului de bază, că fiecare partid comunist este răspunzător pentru activitatea sa, atît față de poporul și clasa muncitoare din țara sa, cît și față de proletariatul internațional, față de mișcarea comunistă internațională. în această ordine de idei, vorbitorul a expus pe larg poziția partidului său, afir- mînd printre altele că unul din izvoarele de bază ale oportunismului— atît de dreapta cît și de „stînga"— este naționalismul.Nu putem și nu avem dreptul să trecem cu vederea pericolul naționalismului. Din păcate tendințe naționaliste s-au manifestat și în mișcarea comunistă' care întotdeauna și pe bună dreptate s-a mîndrit cu internaționalismul său. Naționalismul a devenit deosebit de Drimejdios pentru unele partide care se află Ia putere în țările lor.în acest context, T. Jivkov a spus: delegates noastră nu poate să nu-și exprime neliniștea în legătură cu e- voluția evenimentelor din China, cu actuala linie și acțiunile conducerii chineze. în continuare, el a atacat conducerea P.C. Chinez, politica a- cestui partid.Ocupîndu-se apoi de problema formelor de trecere de la capitalism la socialism, vorbitorul a arătat că în lumea contemporană, cînd forțele socialismului, ale mișcării muncitorești, 

dintre partidele comuniste, dintre statele și popoarele socialiste, să ducă la conflicte, și. în felul acesta, să slăbească forța de atracție a lumii socialiste și a ideilor socialiste, să provoace prejudicii luptei împotriva imperialismului.Vorbitorul a adresat apoi critici politicii P.C. Chinez.Sîntem de părere că internaționalismul proletar și principiile suveranității și neamestecului constituie un singur tot. în aceasta vedem două principii de clasă, în egală măsură de importante și care se condiționează reciproc.Din recunoașterea și respectarea deplină a acestor principii decurge concluzia că nu poate exista vreun model de socialism, obligatoriu pentru toți. Copierea mecanică a politicii și tacticii partidelor comuniste din alte țări este în contradicție cu marxism-leninismul. Sîntem de părere că există anumite caracteristici fundamentale, comune, ale socialismului și că abaterea de la acestea, sub pretextul particularităților naționale, aduce prejudicii cauzei socialismului. Cu toate acestea, trebuie să se tină seama de particularitățile naționale și de diversitatea tot mai mare a căilor și formelor de trecere la socialism și de construire 
a socialismului.Pornind de la acest punct de vedere, partidul nostru și-a elaborat o concepție despre căile Austriei spre socialism, concepție ce corespunde condițiilor naționale ale țării noastre. Aceste căi stabilesc realizarea în etape a unor teluri ce limitează puterea marelui capital și deschid drumul spre socialism.Desigur, nici în Austria nu poate fi asigurată transformarea revoluționară a societății, fără un puternic partid comunist, ca cea mai conștientă și consecventă forță a socialismu

de eliberare națională și democratică dispun de superioritate față de forțele imperialismului pe scară mondială, teza cu privire la trecerea pașnică sau nepașnică spre socialism este . justă. Fiecare partid comunist și muncitoresc, pornind de la raportul forțelor de clasă și de la dezvoltarea mișcării revoluționare în țara sa, are dreptul și este obligat de a căuta și găsi formele cele mai adecvate in condițiile specifice ale țării, mijloacele și căile — pașnice, nepașnice sau ■mixte pentru cucerirea puterii. Este cu totul limpede că un partid poate conta pe succes în această luptă numai dacă el se va sprijini pe marxism-leninism și va duce o luptă consecventă împotriva oportuniștilor.Oportunismul este o veche cunoștință a noastră, un vechi dușman al marxism-leninismului și al mișcării comuniste. El a înflorit întotdeauna cînd a fost subapreciat pericolul lui și niciodată nu a cedat poziții de bună voie Partidul nostru are experiență bogată în lupta împotriva oportunismului încă de la sfîrșitul secolului trecut. Experiența noastră confirmă. că oportunismul, atît de dreapta. cît și de stînga. poate fi lichidat numai atunci cînd împotriva lui se duce o luptă fățișă, clară și consecventă, principială: Iată de ce considerăm că lupta pentru puritatea marxism-leninismului, pentru dezvoltarea lui creatoare, împotriva oportunismului, împotriva ideologiei burgheze continuă să rămînă sarcina de bază a fiecărui partid comunist, atît din punctul de vedere al intereselor lui proprii cît și din punctul de vedere al intereselor mișcării comuniste internaționale.în continuare, T. Jivkov a vorbit despre sistemul socialist mondial, ca o cucerire uriașă a mișcării comu. niște și muncitorești internaționale, ca principalul factor al dezvoltării continue, cu succes, a procesului revoluționar mondial.Apariția sistemului socialist mondial a creat în lume o situație cu totul nouă. Lupta de clasă, fără să înceteze să se desfășoare în interiorul societății capitaliste, s-a transformat în același timp în lupta între statele cu orînduire socială capitalistă și statele cu orînduire socială socialistă, în prezent, nu numai burghezia mondială. dar și proletariatul mondial dispune de o putere politică, economică, ideologică si militară organizată pe scară de stat și internațională. A- ceastă putere se opune puterii imperialismului ca principala forță de descurajare. de chemare la realitate.Sistemul mondial socialist constituie principalul reazem al mișcării comuniste și muncitorești din țările capitaliste. Existenta sistemului socialist mondial, exemplul și puterea sa de atracție au deschis în unele țări. în fata proletariatului, posibilitatea înfăptuirii revoluției socialiste pe cale pașnică. Sistemul socialist mondial constituie acea forță care va constitui im reazem pentru proletariatul fiecărei țări noi unde revoluția socialistă va învinge într-un viitor a- proniat sau mai îndepărtat. Sistemul socialist mondial este principalul a. liat si snriiin al mișcării de eliberare națională și democratică, principala garanție a independentei țărilor recent eliberate din ghearele imperialismului și colonialismului, principalul factor împotriva războiului, pentru menținerea păcii în întreaga lume.Ținînd seama de toate acestea, pornind de la interesele țărilor noastre și interesele internaționale ale mișcării comuniste și muncitorești, P. C.Bulgar consideră drept o datorie a 

lui. Cu toate acestea, ne orientăm spre o nouă formă de conducere a activității revoluționare, sub forma colaborării egale în drepturi a cîtorva partide. Clasa muncitoare din Austria a obținut în cursul unei lupte îndelungate considerabile drepturi democratice, care se vor menține și lărgi în cursul drumului spre socialism, vor fi completate prin drepturi și libertăți democratice calitativ noi. Aceste drepturi și libertăți pot fi înfăptuite și garantate în mod definitiv numai ca rezultat al lichidării puterii capitalismului.Sîntem de părere că respectarea cu strictețe a principiilor autonomiei și suveranității partidelor comuniste constituie premisa hotărîtoare ă făuririi și consolidării unei noi unități în mișcarea comunistă, a unei unități în diversitatea acesteia, a unei unități care să servească la întărirea coeziunii internaționale și care să întărească forțele noastre în lupta împotriva imperialismului.în încheierea cuvîntării sale, F. Muhri a arătat că, după părerea P.C. din Austria, consfătuirea trebuie să constituie începutul unei analize și discuții aprofundate a problemelor nerezolvate ale socialismului și mișcării comuniste, precum și a uriașel- lor transformări care au avut loc în lume în cei 50 de ani care au trecut de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Una dintre cele mai remarcabile realizări ale lui V.I. Lenin — al cărui jubileu de 100 de ani îl vom sărbători în curînd — este faptul că el a dezvăluit și a sintetizat din punct de vedere teoretic fenomenele noi care au apărut după moartea lui Marx și Engels. Și astăzi este o sarcină importantă de a aplica metoda creatoare a lui Lenin la rezolvarea problemelor lumii contemporane. a problemelor epocii noastre.

sa să lupte și să-și aducă aportul Ia cauza întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist, la dezvoltarea puterii lui multilaterale, a. cest lucru se exprimă în primul rînd prin construirea consecventă și neabătută a societății socialiste în propria noastră țară în această direcție poporul bulgar a obținut, sub conducerea partidului, mari succese, atît în domeniul economiei, cît și în educarea comunistă, patriotică și internaționalistă a poporului și tineretului. Este suficient doar să subliniem că în prezent Bulgaria realizează într-o săptămînă atîta producție industrială cîț a realizat în tot anul antebelic 1939 Sprijinindu-ne pe legile obiective ale dezvoltării so- cial-economice, pe socialismul științific, noi construim în prezent o societate socialistă dezvoltată, căutăm să introducem realizările revoluției tehnico-științifice. Folosind creator experiența mondial-istorică a Uniunii Sovietice și experiența altor țări socialiste, generalizînd experiența noastră proprie, am elaborat și perfecționat, în ultimii ani, un’ nou sistem de conducere a economiei naționale, a întregii noastre societăți Introducerea acestuia se desfășoară cu succes și exercită o acțiune favorabilă asupra dezvoltării economiei, relațiilor sociale, științei, învățămîntului și culturii, asupra creșterii nivelului de trai al poporului.în afară de construirea socialismului în țara noastră ne îndeplinim, de asemenea, obligațiile noastre internaționaliste întărind prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și mișcarea revoluționară din întreaga lume.O însemnătate deosebită în această privință o acordăm unității și coeziunii țărilor membre ale C.A.E.R. și ale Tratatului de la Varșovia, dezvoltării permanente a prieteniei noastre frățești și colaborării multilaterale cu ele, cu popoarele lor, cu partidele lor comunisteRegretăm faptul că unele țări socialiste europene au rămas în afara acestor comunități. Nu mă voi opri asupra cauzelor și nu voi face aprecieri asupra acestui fapt.Nu putem fi de acord — a spusT. Jivkov — cu criticii noștri că, chipurile, C.A.E.R. îngrădește independenta noastră economică. Nu putem fi de acord nici cu afirmațiile că Tratatul de la Varșovia stânjenește micșorarea încordării în Europa și în întreaga lume și limitează independența națională și suveranitatea țărilor socialiste; Exact invers. El corespunde nu numai intereselor fundamentale ale mișcării revoluționare mondiale, nu numai intereselor sistemului socialist mondial și alianței țărilor socialiste europene în ansamblu, dar și intereselor independentei noastre naționale și a suveranității noastre. Din această cauză salutăm hotărîrile Consfătuirii de la Budapesta, aducem și vom aduce aportul nostru la cauza întăririi unității și coeziunii noastre. La Consfătuirea de la Budapesta, țările membre ale Tratatului de la Varșovia au propus convocarea unei conferințe ge- neral-europene în problemele securității europene. Oare nu este limpede că noi sîntem adversarii războiului și adepții coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, că sîntem adversarii împărțirii lumii în blocuri, că nu noi, ci imperialismul înjghebează — pe bază de voluntariat sau prin constrîngere — blocuri împotriva noastră ? Trebuie oare subliniat din nou ceea ce nu 

o dată a fost subliniat: că Tratatul de la Varșovia a fost creat ca răspuns la crearea blocului militar agresiv N.A.T.O., că în ziua în care va înceta să existe N.A.T.O. își va înceta existența și Tratatul de la Varșovia, deoarece nu vor mai exista motive pentru existența Iui ?Vorbind despre (Comunitatea socialistă, primul secretar al C.C. al P.C. Bulgar s-a oprit asupra unor probleme ale caracterului puterii, ale democrației socialiste și rolului conducător al partidului comunist în societatea socialistă.Noi, comuniștii bulgari — a spus el — nu numai că nu ascundem, dar ne mîndrim cu faptul că statul nostru, puterea noastră constituie o dictatură a proletariatului, avînd forma democrației populare. Sîntem convinși că tocmai dictatura proletariatului reprezintă forma superioară a democrației, deoarece ea reprezintă puterea majorității poporului și deoarece telul ei final nu este eternizarea dominației clasei muncitoare, ci lichidarea împărțirii după clase și construirea societății comuniste fără clase. Istoria omenirii nu cunoaște o altă putere, o altă democrație care să-și propună un asemenea tel si să lupte consecvent pentru atingerea lui._ Problema cheie a puterii socialiste o constituie rolul conducător al clasei muncitoare, rolul conducător al partidului comunist ca formă superioară a organizării de clasă a proletariatului. Nu există și nu poate e- xista o societate socialistă fără rolul conducător al partidului comunist — acest adevăr este confirmat de întreaga experiență a omenirii din ultima jumătate a secolului — fie ea încununată sau nu de succes, pozitivă sau negativă. El este demonstrat și de faptul că toate încercările întreprinse cu scopul de a schimba caracterul orînduirii sociale, într-o tară socialistă sau alta, încep de la ofensiva directă împotriva rolului conducător al partidului comunist.Respingînd calomniile cu privire Ia caracterul „nedemocratic" al statelor socialiste, vorbitorul a spus :înțelegerea democrației socialiste, drept democrație burgheză „ideală", pe noi nu ne privește. Această înțelegere contrazice marxism-leninismul și experiența construcției socialiste în Uniunea Sovietică si alte țări socialiste. O altă experiență încununată de succes deocamdată nu este ■Cunoscută.De la victoria revoluției socialiste în Bulgaria a trecut un sfert de secol. Vechiul stat burghez a fost de mult distrus. în locul lui a fost creat, se dezvoltă și se perfecționează, pe baza principiului leninist al centralismului democratic, statul nostru socialist. El asigură și garantează puterea deplină economică și politică a oamenilor muncii, a întregului popor. Statul nostru servește nu un pumn de exploatatori ci poporul, interesele lui naționale și internaționale reale. El promovează o politică externă consecventă pașnică — politica prieteniei și alianței frățești, a colaborării și ajutorului reciproc cu Uniunea Sovietică și alte țări socialiste, o politică a coexistentei pașnice 'cu statele capitaliste, o politică a înțelegerii reciproce, stimei și prieteniei cu toate popoarele. In interesele poporului și nu ale unui pumn de exploatatori statul nostru socialist înfăptuiește sarcini importante și complexe ale construcției politice, economice și culturale. Nu o democrație formală, ci crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea unei democrații socialiste reale, adică o participare tot mai largă a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la conducerea tării, la conducerea vieții social.politice. economice si culturale — iată de ceea ce avem nevoie, și aceste probleme importante sînt. rezolvate de către partidele comuniste în țările socialiste.El a amintit apoi principalele direcții ale eforturilor pentru perfecționarea. îmbogățirea și adîncirea democrației socialiste în R. P. Bulgaria.Deși acest lucru ar trebui să fie de la sine înțeles, consider necesar să spun că noi nu socotim realizările noastre în toate domeniile, inclusiv și în domeniul dezvoltării democrației, ca fiind maximumul posibil. Noi căutăm să rezolvăm problemele, inclusiv problemele dezvoltării democrației socialiste, în modul cel mai bun și .să construim societatea socialistă în ritmurile cele mai rapide, întâmpinăm însă greutăți serioase de ordin obiectiv și subiectiv, și la noi există probleme nesoluționate, există lipsuri, se comit și greșeli.Foarte rar, viața, practica, corespund întru totul dorințelor. Acest lucru este cu atît mai valabil pentru o societate care se construiește pe principii noi, radical deosebite de cele cunoscute pînă în prezent. Partidul și Comitetul său Central nu au rețete de-a gata pentru înlăturarea tuturor dificultăților și pentru soluționarea ireproșabilă a tuturor problemelor. Viața se dezvoltă, nu așteaptă, nu ne dă posibilitatea să filozofăm la infinit.In calitate de comunist bulgar — a spus T. Jivkov — nu pot să nu declar limpede și categoric că cel care calomniază orîpduirea socialistă din Uniunea Sovietică și din țările comunității socialiste, acela subminează încrederea clasei muncitoare și a maselor de oameni ai muncii în socialism în ansamblu.Noi, comuniștii bulgari — a încheiat T. Jivkov — nu vedem un alt mijloc mai demn de a marca centenarul nașterii lui Lenin decît acela de a desfășura cu succes construcția societății socialiste, de a lupta pentru puritatea marxism-leninismului, de a fi fideli prin fapte principiilor internaționalismului proletar, de a duce o luptă ofensivă și intransigentă împotriva ideologiei burgheze, de a munci pentru restabilirea și întărirea unității ideologico-politice a mișcării comuniste internaționale, unității de acțiune a tuturor detașamentelor sale în lupta pentru victoria deplină a măreței noastre cauze comuniste l

ftLVOO CUNHfiL, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Portugalia, a subliniat în cuvîntarea sa că internaționalismul proletar, solidaritatea reciprocă reprezintă principiile fundamentale ale relațiilor dintre partidele comuniste. De aici decurg și principiile independentei. egalității și neamestecului în treburile interne care sînt foarte importante pentru lupta din fiecare tară și pentru coeziunea mișcării comuniste. în fiecare tară revoluția socialistă își are trăsăturile sale distinctive și originale. Fiecare partid trebuie să-și stabilească propria politică si linia tactică. Partidul marxist-leninist nu poate confunda independenta cu îngustimea națională.în continuare, vorbitorul a arătat că P.C. din Portugalia este de acord cu documentele consfătuirii si cu telurile luptei comune împotriva imperialismului, pe care acestea le conțin. Ele reflectă problemele esențiale ce stau în prezent în fața poporului portughez și. a popoarelor din coloniile Angola, Guineea și Mo- zambic. Cunhal a criticat politica Partidului Comunist Chinez. El a expus situația din Portugalia, subliniind că lupta partidului comunist urmărește să înlăture regimul fascist pentru a instaura o orînduire democratică, pentru viitorul socialist al Portugaliei.GUSTO HUSfiK, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a arătat că în ultimii 20 de ani au fost obținute succese importante în construcția socialistă. în dezvoltarea economiei, culturii si în creșterea nivelului de trai. Dar dezvoltarea socialistă nu a fost lipsită de greșeli, lipsuri si deformări. O cotitură în dezvoltarea tării s-a produs după plenarele C.C. al P.C. din Cehoslovacia, la sfîrșitul a- nului 1967, și, mai ales, după ianuarie 1968, pe linia restabilirii normelor leniniste în viata internă a partidului si societății, a dezvoltării continue a socialismului.Evoluția complexă a evenimentelor după ianuarie 1968 a incluș .totodată si. importante tendințe,Negative. legate de activizarea forțelor antisocialiste. în conducerea partidului nu a existat o părere unică a- supra primejdiei pe care o conțineau aceste fenomene si asupra căilor de înlăturare a acestora. Au a- vut loc cunoscutele evenimente din august. Un moment crucial în evoluția situației Partidului Comunist din Cehoslovacia, a întregii țări, l-au constituit plenarele din aprilie si mai al căror sens și scop principal au fost de a scoate poporul din starea de criză politică, socială si economică.Experiența noastră din ultimul an și jumătate — a spus G. Husak — confirmă că suveranitatea partidului comunist al tării socialiste include dreptul de a stabili. în conformitate cu condițiile naționale, formele si metodele de construire a socialismului. precum si obligația de a purta întreaga răspundere în fata poporului. Dar asigurarea suveranității fiecărui partid și fiecărei țări socialiste le obligă pe acestea să a- pere puterea clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii, toate cuceririle revoluționare ale orînduirii socialiste.Vorbitorul a condamnat politica Partidului Comunist Chinez. în încheiere. el a declarat că delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia va sprijini documentele prezentate consfătuirii.J. D. PROO, secretar general al Partidului Comunist din Peru,a prezentat în mod amănunțit situația din tara sa. arătînd că ea demonstrează evident conținutul si principalele tendințe ale epocii noastre. a cărei forță de avangardă o constituie sistemul mondial socialist.Noi. peruvienii. a spus el. datorăm. într-o mare măsură, actualele noastre succese, victoriilor obținute de eroicul popor vietnamez, influentei luptei antiimperialiste dusă de clasa muncitoare, de studenți și de cele mai largi pături ale populației din toate țările latino-americane.Partidul Comunist din Peru continuă să joace un important rol organizatoric si conducător în dezvoltarea forțelor antiimperialiste. patriotice și democratice. în ultimii ani, partidul comunist s-a transformat în cea mai influentă forță a societății peruviene. în acest deceniu, comuniștii au fost însă supusi în repetate rînduri unor persecuții polițienești. Vorbitorul a expus o serie de măsuri menite să ducă la unirea și întărirea rîndurilor partidului. El a adus injurii la adresa Partidului Comunist Chinez. secretarul general al Partidului Comunist din S.U.A., a salutat convocarea consfătuirii, ex- primîndu-și solidaritatea cu popoarele și comuniștii din țările Americii Latine, din Cuba socialistă, cu curajosul popor vietnamez. S.U.A. nu numai că trebuie să-și retragă neîn- tîrziat și necondiționat toate trupele din Vietnam, ci vor trebui să plătească mari despăgubiri pentru distrugerile provocate în Vietnam. Vorbitorul a arătat că Partidul Comunist din S.U.A. va sprijini și pe viitor lupta R.P.D. Coreene împotriva provocărilor americane, precum și lupta justă a popoarelor din Orientul Mijlociu și Africa. în continuare, el a arătat că imperialismul american cheltuiește anual, pentru pregătirea de agresiuni, aproape 100 miliarde de dolari, împingînd poporul american într-o gravă criză, reprimind 25 milioane de americani negri. 8 milioane mexicani, 2 milioane de porto- ricani, mii de indieni și eschimoși americani, a aruncat asupra poporu

lui povara impozitelor care reprezint tă 40 la sută din cîștlgul muncitorilor și contribuie totodată la creșterea prețurilor și a chiriilor.G. Hall a blamat P.C. Chinez,L. WERNER, locțiitor al președintelui Partidului de stînga — comuniștii din Suedia, a subliniat în cuvîntarea sa că solidaritatea cu popoarele asuprite și sprijinirea luptei acestora au constituit întotdeauna trăsătura distinctivă a mișcării comuniste și socialiste. Partidul de stînga — comuniștii activează în sensul intensificării solidarității practice cu mișcările de eliberare, participă la lupta pentru pace — parte componentă a luptei antiimperialiste.Partidul de stînga — comuniștii consideră că documentul distribuit conține lipsuri esențiale din punctul de vedere .al elucidării și al analizei situației din lume. El nu se referă la probleme importante privind a- precierea strategiei revoluționare în „lumea a treia". Formulările generale nu dezvăluie problemele concrete și contradicțiile din interiorul țărilor socialiste și dintre ele. In document se subliniază atît independența partidelor comuniste cît și răspunderea față de mișcarea muncitorească internațională, dar el nu conține o formulare precisă a principiului potrivit căruia fiecărui partid trebuie să-i aparțină cuvîntul hotărîtor în problemele propriului său popor. Considerăm, a spus vorbitorul, că aceasta este o problemă fundamentală, principială, mai ales pe fondul discuției critice care a urmat introducerii trupelor în Cehoslovacia în august anul trecut, acțiune de care ne-am desolidarizat ca și alte cîteva partide comuniste.Consfătuirile internaționale — a spus L. Warner — trebuie să se desfășoare într-o astfel de formă, îneît partidelor participante să li se ofere posibilitatea de a trage singure concluziile juste din discuțiile purtate, tocmai de aceea, delegația partidului de stînga — comuniștii participă la consfătuire în calitate de observator.B. H. MMCTB,general al C.C. al Partidului Comunist din Sudan, a salutat convocarea consfătuirii declarînd că partidul său este de acord cu documentul principal și cu celelalte documente prezentate. Pentru a elabora un program comun de acțiune și solidaritate între clasa muncitoare din țările Europei și A- mericii capitaliste și popoarele „lumii a treia" .este necesară unitatea comuniștilor în toate problemele referitoare la imperialismul contemporan.Lupta de eliberare națională a popoarelor arabe — a spus Maghoub — constituie o parte a mișcării mondiale de eliberare națională, distin- gîndu-se prin anumite particularități. Actul revoluționar din 25 mai din Sudan confirmă că, în ciuda activității contrarevoluției și a presiunilor continue exercitate de neocolonialism asupra mișcării de eliberare națională, raportul general de forțe în lume nu s-a schimbat în favoarea imnerialismului. Datorită instaurării noii puteri în Sudan s-a deschis calea spre avîntuj mișcării revoluționare. Viitorul revoluției sudaneze depinde de continuarea activității revoluționare a partidului comunist și a tuturor forțelor revoluționare. în vederea creării unui front national- democratic. Vorbitorul a criticat politica Partidului Comunist Chinez.
moc prese.flintele Partidului Comunist din Belgia, a subliniat că divergentele și contradicțiile care s-au intensificat în ultimii ani în mișcarea comunistă mondială nu trebuie să ducă la dezmembrare între partidele frățești. Consfătuirea poate să contribuie într-o măsură importantă la progresul unității de acțiune.Partidul Comunist din Belgia, a spus vorbitorul, înaintează pas cu pas pe calea care trebuie să ducă spre crearea unei forțe politice puternice, capabile să dea o lovitură marii burghezii și să-i răstoarne puterea. Partidul Comunist din Belgia militează pentru solidaritatea cu Vietnamul luptător, sprijinirea Apelului de la Budapesta în problemele securității europene, consfințirea granițelor existente în Europa, recunoașterea Republicii Democrate Germane, statut de neutralitate activă pentru statul. belgian.După ce s-a oprit asupra unor probleme actuale ale Belgiei, vorbitorul a declarat că consfătuirea și pregătirea ei au o mare importantă internațională. După părerea delegației belgiene, consfătuirea este mai curînd un început decît o încheiere. Ea va adopta, în ciuda inperfecțiunilor lor, documente care sînt rodul unor îndelungate dezbateri. în continuare, exprimîndu-și satisfacția pentru e- coul larg pe care l-a stîrnit propunerea referitoare la studierea ulterioară a problemelor comune și a celor divergente, el a subliniat că divergențele existente nu trebuie să împiedice unitatea de acțiune a partidelor comuniste.MANUEL secretar general al C.C. al Partidului Avangarda Populară din Costa Rica, a spus că atunci cînd există o adevărată credință în revoluție, devotament față de ea, obținerea unității este posibilă pe baza unei platforme de luptă just stabilite. Comuniștii costaricani sprijină proiectul documentului principal, dar în același timp ar fi fost preferabil ca el să fie mai clar și să fi. cuprins mai puține oscilații în abordarea marilor probleme ale mișcării revoluționare contemporane. în continuare, vorbitorul a atacat politica conducerii P.C. Chinez. Apoi el s-a referit la o serie de probleme ale luptei revoluționare din America Latină. Comuniștii costaricani sprijină proiectele documentului principal și celelalte documente.
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MOSCOVA .13 (Agerpres). — La 13 iunie au continuat la Moscova lucrările Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. Au fost discutate probleme înscrise pe ordinea de zi.In cadrul ședinței de dimineață, care a fost prezidată de Georges Marchais, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Francez, au luat cuvîntul : Dominique
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A VIZITAT 

TURNUL CENTRULUI DE TELEVIZIUNE DIN MOSCOVAMOSCOVA 13 (Agerpres). — Vineri seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu membri ai delegației Partidului Comunist Român, care participă la lucrările Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, a vizitat turnul Centrului de televiziune din Moscova.La sosire, membrii delegației au fost întîmpinati de V. E. Dîmșit. vice
bu

DUPĂ CONSTITUIREA GUVERNULUI

REVOLUȚIONAR PROVIZORIU
■>

AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

„Independență, democrație, 
pace și neutralitate"

— deviza Republicii Vietnamului de sud

Urbany, președintele P.C. din Luxemburg, Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Tunji Otegbenye, conducătorul delegației Partidului marxist-leniniș- tilor din Nigeria, Meir Vilner, secretar general al C.C. al P.C. din Israel. Aii Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc.

președinte al Consiliului de miniștri al U.R.S.S., și de N. D. Psurțev, ministrul telecomunicațiilor.N. D. Psurtev a dat explicații privind caracteristicile tehnice ale a. cestui edificiu, care domină întreaga Moscovă.De la înălțimea de peste 300 de metri, oaspeții români au admirat panorama capitalei sovietice.

e

In cadrul ședinței de după-amia- ză, care a fost prezidată de Jorge Kolle, prim-secretar al Q.C, ai Ț?.C, din Bolivia, au luat cuvîntul Arnoldo Martinez Verdugo, prim-secretar al C.C. al P.C. Mexican, Kos- tas Koliannis. prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia, precum și conducătorul delegației unuia din partidele frățești, care activează în ilegalitate.

La plecare. tovarășul Nicolae 'Ceaușescu a semnat în cartea de o- noare : „Felicităm colectivul care a realizat această impunătoare construcție, mijloc însemnat de .propagare în mase a cuceririlor științei și culturii. Ea vădește posibilitățile largi pe care le oferă socialismul, superioritatea noii orînduiri sociale".

CAIRO 13 (Agerpres). — Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și-a încheiat vizita în Republica Arabă Unită. El a fost primit de președintele Nasser și a avut convorbiri cu omologul său, Mahmud Riad, cu care a discutat situația din Orientul Apropiat. Convorbirile au avut loc în cadrul consultărilor permanente cu privire Ia îndeplinirea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, anunță agenția TASS.
★

STABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE INTRE 
III» SI R. P. MONGOLĂANKARA 13 (Agerpres). — Ziarul „Resmi Gazete", organ de presă oficial, care apare la Ankara, a- nunță că guvernul Turciei a hotărît să stabilească relații diplomatice cu Republica Populară Mongolă la nivel de ambasade.
în vederea soluționării 
politice a diferendului 
irakiano-iranianAMMAN 13 (Agerpres). — Guvernul irakian a adresat premierului iordanian, Abdel Moneim Rifai, o scrisoare în care își precizează poziția privind diferendul existent între Irak și Iran în legătură cu problemelc- dreptului de navigație în apele estuarului Chatt El-Arab. Regele Hussein al Iordaniei și premierul Abdei Moneim Rifai acționează în calitate de mediatori pentru găsirea unor modalități practice de soluționare a acestui diferend. Deși nu a fost dezvăluit conținutul scrisorii adresate premierului iordanian, însărcinatul cu afaceri irakian la Amman a declarat că țara sa „este dispusă să participe la negocieri in vederea soluționării conflictului cu Iranul cu condiția ca drepturile sale privind navigația în estuarul Chatt El-Arab să nu-i fie lezate".Retragerea membrilor misiunilor militare americane din PeruLIMA 13 (Agerpres). — Un pur- tătoi de cuvint al Ambasadei S.U.A un Peru a declarat că retragerea membrilor misiunilor militare americane — terestră, aeriană și navală — din această tară va fi „în linii mari definitivată" către sfîrșitul lunii iunie. Ambasada si oficialitățile militare americane păstrează un secret strict în legătură cu retragerea celor 50 de ofițeri și a altor 170 de persoane de pe lingă misiunile americane din Lima. în capitala peruviană se știe insă că pînă în prezent peste 10 familii ale ofițerilor nord-americani au părăsit teritoriul Peruvian, zilnic continuînd să plece cite una sau două familii.

GENEVA Conferința 
internațională a «wc// 

® MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
PRIISIT CU VII APLAUZE

® CUVÎNTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE
LA DISCUȚIA GENERALĂ

GENEVA 13. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite In șe
dința plenară de vineri dimineața a Conferinței internaționale a muncii, șeful 
delegației române, Petre Lupu, a dat citire mesajului adresat conferinței 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Mesajul a fost primit cu vii aplauze de 
participanta la conferință. xîn cadrul discuțiilor pe marginea raportului prezentat de directorul general al O.I.M., David Morse, șeful delegației române a subliniat că retrospectiva celor 50 de ani de la crearea Organizației Internationale a Muncii reliefează multiplele sale preocupări și eforturi depuse pentru soluționarea unor probleme de interes general, ceea ce a contribuit la afirmarea ei ca instrument util al cooperării internaționale.Delegația română, a spus vorbitorul, apreciază ca deosebit de importantă problematica inclusă în agenda actualei sesiuni, îndeosebi raportul directorului general — problematică axată pe valorificarea și utilizarea deplină și rațională a forței de muncă. în zilele noastre, 

utilizarea rațională a forței de 
muncă a devenit mai mult ca ori- 
cînd o condiție sine qua non a 
valorificării depline a tuturor fac
torilor economici ai producției. In esență, orientarea generală în rezolvarea acestei probleme comportă — ca orice raport între mijloace și scop — o îmbinare armonioasă a preocupărilor de formare și calificare cu eforturile tinzînd spre asigurarea utilizării depline a forței de muncă.Relevînd dificultățile pe care le întîmpină țările în curs de dezvoltare în crearea locurilor de muncă necesare, vorbitorul a spus: România, care a cunoscut în trecutul nu prea îndepărtat dificultăți similare și care în prezent este angajată în procesul de dezvoltare, manifestă fată de aceste țări un profund sentiment de înțelegere și solidaritate.Delegatul român a vorbit apoi despre importanta calificării și per

fecționării forței de muncă, subliniind preocuparea autorităților din tara noastră pentru asigurarea unei conduceri competente, pentru organizarea pe baze științifice a producției și muncii. De aceea pregătirea și perfectionarea cadrelor de conducere la toate nivelurile și pentru toate sectoarele de activitate este considerată tot mai mult ca o problemă de importanță națională, în România se desfășoară o vastă activitate în acest sens, Centrul de perfecționare a cadrelor de conducere de la București, creat acum doi ani, jucînd un rol de prim ordin. Șeful delegației române a subliniat că realizarea Programului mondial al folosirii forței de muncă reclamă o contribuție sporită din partea O.I.M., care va trebui să-și multiplice eforturile în vederea sprijinirii mai active și mai consistente a țărilor în curs de dezvoltare.In încheiere, vorbitorul a scos în evidență necesitatea înfăptuirii principiului universalității organizației, ceea ce impune admiterea în rîndul membrilor O.I.M. a țărilor socialiste care și-au manifestat dorința în acest sens și, totodată, restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze.
★Șeful delegației Române la Conferința Internațională a Muncii, Petre Lupu, a oferit vineri un dineu în onoarea membrilor conducerii Biroului International al Muncii. Au participat David A. Morse, directorul general al O.I.M., precum și alte personalități din conducerea O.I.M. Au fost prezenti. de asemenea, Nicolae Ecobescu, reprezentantul permanent al României pe lingă O.N.U. la Geneva, și membri ai delegației române.

Ședința Comisiei 
permanente 
C.A.E.R. pentru 
standardizareMOSCOVA 13 (Agerpres). — La Moscova a avut loc zilele acestea ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru standardizare, la care au participat delegații din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R.P. Ungară și U.R.S.S.Reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. au făcut un schimb de păreri în probleme legate de adîncirea și perfecționarea în continuare a colaborării în domeniul standardizării. x ’Comisia a alcătuit un organ de lucru pentru îndeplinirea sarcinii trasate.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească și înțelegere reciprocă.
O manifestare 

de apărare 
a suveranității9
CANADA REFUZA SA TRI
MITĂ O MISIUNE CERUTA 
DE O AGENȚIE GUVERNA

MENTALA AMERICANA •.OTTAWA 13 (Agerpres). — Guvernul canadian a hotărit să refuze invitația de a trimite o misiune oficială în S.U.A. pentru a expune punctul de vedere al Canadei asupra măsurilor de control a importurilor ele petrol pe care S.U.A. intenționează să le adopte, a declarat Otlc’^Lang, ministru Iară portofoliu în ga,'emul canadian „Am adoptat acea/ta poziție, a declarat el, în calitate de guvern al unei națiuni suverane și nu vom accepta să trimitem misiuni oficiale la cererea unei agenții guvernamentale a unui stat străin". Lang a arătat că țara sa intenționează să-și expună punctele de vedere cu ocazia întilnirii dintre miniștrii de resort ai celor două țări, prevăzută să aibă loc la 25 iunie la Washington.
SAIGON 13 (Agerpres). — Drapelul national al Republicii Vietnamului de sud va fi drapelul al- bastru-roșu cu stea de aur al Frontului National de Eliberare, imnul va fi imnul F.N.'E. „Să eliberăm sudul", iar deviza republicii : „Independentă, democrație, pace și neutralitate" — deviza Republicii

Vietnamului de sud — care reprezintă cele patru obiective ale luptei populației sud-vietnameze — relatează agenția de presă Eliberarea, citind rezoluția adoptată în acest sens în cadrul Congresului reprezentanților poporului din Vietnamul de sud.
Guvernul 

Revoluționar Provizoriu 
recunoscut de noi guverneGuvernul revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a fost recunoscut de noi guverne, care și-au exprimat, astfel solidaritatea cu lupta dreaptă a. forțelor patriotice din ■ Vietnamul de Sud și sprijinul față de programul noului guvern. Astfel — după cum au anunțat agențiile de presă — Guvernul revoluționar provizo

riu' ai Republicii Vietnamului de Sud a mai fost recunoscut în cursul zilei de vineri de guvernele R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongole, R. P. Polone. R. P. Ungare. Uniunii Sovietice, precum și de guvernul Republicii Congo (B). (Agerpres)
DECLARAȚIA GUVERNULUI R.D. VIETMANHANOI 13 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., guvernul R.D. Vietnam a dat publicității o declarație prin care salută cu căldură și apreciază ca un eveniment istoric important și ca o mare victorie a populației din Vietnamul de sud, crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Subliniind că acest eveniment constituie o expresie a voinței populației sud-vietnameze de a-și hotărî singură soarta, declarația relevă că guvernul R.D. Vietnam a primit cu căldură linia și programul de acțiune ale Guvernului Revoluționar Provizoriu. Această linie și acest program, se spune în declarație, exprimă hotărîrea populației din Vietnamul de sud de a-și mobiliza toate forțele pentru a obține victoria

totală asupra agresorilor americani și de a realiza profundele sale aspirații de a crea un Vietnam de sud independent, democratic, pașnic, neutru, prosper, de a obține reunificarea pașnică a tării.Guvernul R.D. Vietnam se spune în declarație, va acționa, împreună cu Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului, de Sud, pentru'a întări relațiile dintre cele două zone, în toate domeniile, în așteptarea reunificării țării. Guvernul R.D. Vietnam cere Statelor U- nite ale Americii să pună capăt a- gresiunii lor în Vietnam, să retragă necondiționat din Vietnamul de Sud toate trupele americane și cele ale altor țări străine, să respecte cu strictețe dreptul populației șud-viet- nameze de a-și hotărî singură soarta.

Demonstrație împotriva agresiunii americane în Vietnam organizată în 
capitala Indiei cu prilejul vizitei la New Delhi a secretarului de stat al 
SUA. W. Rogers. Politia a intervenit pentru a împrăștia pe manifestant!

LONDRA 13 (Agerpres). — Premierul Israelului, Golda Meir, care se află de citeva zile într-o vizită oficială în Marea Britanie. a avut vineri o întrevedere cu Michael Stewart, ministrul britanic al afacerilor externe. A avut loc un schimb de păreri asupra conflictului din Orientul Apropiat. Michael Stewart, anunță agențiile de presă, a exprimat convingerea guvernului său că convorbirile în cadrul O.N.U. ale ambasadorilor celor patru mari puteri oferă cele mai bune șanse de soluționare a conflictului, în timp ce Golda Meir și-a reafirmat preferința pentru negocieri directe cu statele arabe.*TEL AVIV 13 (Agerpres) — Joi seara a sosit la Tel Aviv ministrul muncii al S.U.A., George Shultz ; Aceasta este prima vizită în Israel a unui membru al actualei echipe guvernamentale americane de la alegerea lui Richard Nixon în funcția de președinte al Statelor Unite.
Popasul intr-un oraș britanic este de fiecare dată și prilej de călătorie în trecut. Orice cale ți-ai alege pe harta insulei, trebuie să parcurgi neapărat secvențele arhitectonice bine păstrate ale diferitelor perioade : suburbiile aglomerate datînd din ultimii 50—60 de ani, masivele clădiri ale e- pocii victoriene, supraviețuiri tenace ale stilului georgian, chiar și rezistentul mortar al evului mediu, alături de patina unor străvechi catedrale gotice sau normande. îngropate undeva sub asfaltul modernelor autostrăzi, zac dalele anticelor drumuri construite de civilizația romană. De altfel, rețeaua rutieră a Mării Britanii s-a dezvoltat pornind de la sistemul radial al drumurilor durate pentru legiunile Romei. Stratificarea istorică își permite astfel imaginea fantastică a unui muzeu gigantic, pe care îl poți străbate cu trenul, avionul sau automobilul.Un adine spirit insular al continuității a generat și dezvoltat pe aceste meleaguri un traditionalism devenit proverbial și considerat uneori sinonim cu intransigența conservatoare, refractară la idei înnoitoare. Pare paradoxal, dar de aici a pornit totuși revoluția industrială la mijlocul secolului trecut, aici este locul de naștere al locomotivei lui Stephenson, aici au erupt descoperiri și invenții legate de numele u- nOr mar! pionieri ai științei, ca Newton, Darwin, Fără; day. Watt. Fleming și multi alții.Perpetuarea faimei de „a- telier al lumii" a creat o nouă tradiție, progresul tehnic și științific din laboratoare și fabrici deține si astăzi unul din primele locuri în lume. E adevărat
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că ritmul înaintării nu a fost egal în toate domeniile, ceea ce face să mai existe unele decalaje ca în exploatări miniere, pe șantiere navale, sau în alte citeva ramuri industriale,. unde sînt în curs de aplicare proiecte de modernizare intensă.Fulgurantele decade ale secolului XX, cu pașii spec- taculoși ai „revoluției tehnologice". au abătut vîntul

primului proiect major postbelic — construirea școlilor noi. Bombardamentele hitleriste au provocat distrugeri considerabile și, numai în Londra, din o mie de școli supravietuiseră războiului doar 50; Noile clădiri, în construcția cărora domină sticla și spațiul, au apărut în variante mereu perfecționate ale stilului. In orașe cu o îndelungată tradiție a specificului
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La cererea unui grup de 60 do țări cdro-asiatice, Con- siliul de Securitate s-a întrunit vineri pentru a examina situația din Rhodesia. Dezbaterile din prima ședință au prilejuit o reafirmare a cererii mai multor state africane, adresate Marii Britanii, de a folosi forța pentru înlăturarea regimului rasist minoritar de la Salisbury. în acest sens au vorbit reprezentanții Algeriei, Zambiei și Senegalului. Delegatul britanic s-a limitat la a cere Consiliului condamnarea „constituției" elaborate de regimul minoritar în scopul perpetuării dominației sale.Oficiul japonez penîraUpăîUrS — organism guvernamental — a anunțat că a elaborat un proiect de instituire a serviciului militar
obligatoriu și de înzestrare a forțelor japoneze cu arme nucleare. Documentul a fost pregătit cu titlu ipotetic, pentru eventualitatea abolirii tratatului de securitate japono-american și a

rii vechilor cartiere insalubre ale orașelor, programul respectiv își propune să încheie cea mai mare parte, a operațiilor de reconstrucție pînă în 1980. Paralel a fost adoptată concepția întemeierii unor noi centre urbane, cărora li s-a atribuit rolul de a absorbi o bună parte din industria și populația unor mari a- glomerări demografice, prioritatea fiind acordată
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transformărilor chiar și intr-un domeniu unde rezistența tradiției este mai persistentă și evoluția mai lentă — și anume construcțiile moderne. încă din primii ani postbelici, pe fundalul diverselor scheme și programe a avut loc o înfruntare decisivă vechea școală de care continuau să din consacratele specific engleze, generație de arhitecți, puternic influențată de ideile avansate ale unor deschizători de orizonturi în folosirea betonului și sticlei ca Le. Corbusier în Franța sau Mies van der Rohe în America. Tinerii au cîști- gat chiar din competiția

între arhitecți. se inspire modele și noua

local, ca New Castle, Leicester, Norwich și multe altele. au lăsării siluetele zvelte și luminoase ale noilor universități, produse de fantezia creatoare a arhi- tecților. Chiar și în pitorescul peisaj medieval al o- rașelor universitare Oxford și Cambridge, suflu! modernizării a introdus o serie de colegii construite după principiile arhitectonice contemporane.Aceeași avangardă a arhitectelor a avut pînă la urmă cîștig de cauză și în proiectarea noilor orașe, considerate ca reprezentînd una din cele mai întreprinzătoare acțiuni din ultimii douăzeci de ani. Porn’nd i- nițial de la ideea desființă

Londrei și celor peste nouă milioane de locuitori ai săi.Pînă acum au fost construite sau au forma unor șantiere avansate 27 de a- semenea noi orașe care au fost populate de-a lungul a două decenii cu peste 5u0 00(1 de oameni.Stevenage, Bracknell, Basildon și toate celelalte sînt nume noi apărute treptat pe hartă, adăpostind a- cum cetățeni localnici, dintre care 80 la sută nu depășesc vîrsta de 45 de ani. în comparatk cu vechea expansiune empirică, haotică a concentrărilor industriale cu populație densă, aceste noi așezări, cu perspective de înflorire, valorifică marele avantaj al sistematiza-

rii integrale, încă din faza planșetei. In afară de așa- numitul „centru civic", unde se află, de obicei instituțiile publice, biblioteci, cinematografe, teatre, restaurante, hoteluri, școli, parcuri, multe orașe noi au fost organizate pe principiul unor grupări de case, numite „vecinătăți", fiecare din acestea avînd propriile magazine, școală, clinică, în imediata apropiere. Orașe ca Stevenage și Cumbernauld au fost de la început concepute astfel, incit centrul este total izolat de circulația autovehiculelor. în proiectul arhitectelor prind contururi schițele altor viitoare construcții urbane moderne, care urmează să adăpostească in viitorii ani circa 250 000 de locuitori.La proporțiile Marii Britanii, care are una din cele mai mari densități a populației din lume, noile orașe abia deschid un capitol. Statisticienii au calculat că în 1980 se vor a- glomera pe această _insulă ceva mai nia circa britanici, secoluluiAceste perspective au determinat efectuarea unor studii aprofundate, care au ca obiectiv plantarea unor viitoare așezări umane în punctele cele mai favorabil,» operațiilor do .descongestionare a Londrei și a altor mari centre. In Londra însăși, familiarul decor al arhitecturii moștenite din trecut este din ce în ce mai îftipănat cu blocuri înalte de beton, metal și sticlă, subliniind contrastul dintre. epoci, dar confirmind totodată că are încă forțe destule pentru a-și păstra tradiționala personalitate.

mare decît Româ- 60 de milioane de iar la sfîrșitul circa 72 milioane.
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modificării actualei constituții: în afara instituirii serviciului militar obligatoriu, proiectul prevede concret, construirea de submarine și portavioane cu propulsie nucleară și achiziționarea de bombardiere strategice.Criza parțială da guvern dsn Pera a fost soluționată prin desemnarea generalului Jorge Barandearan Pagador în postul de ministru al agriculturii, în locul generalului Jorge Benavides, care a demisionat miercuri.Un acord interafrican prf- vind întreprinderea de noi acțiuni în vederea intensificării cooperării în domeniile științei, educației, culturii și informației a fost încheiat între UNESCO și Banca Africană pentru Dezvoltare (B.A.D.).Primul cargou nuclearjaponez „Mutsu", cu un deplasament de 8 350 tone, a fost lansat joi la apă de la șantierele navale din Tokio.Marele premiu pentru literatură al Academiei Franceze Pe anu' a f°st acordat lui Pierre Gascar, iar premiul pentru poezie lui Robert Sabatier. .Comitetul însărcinat, cu pregătirile pentru cea de-a 25-a aniversare a O.ii.U. a recomandat joi ca sesiunea Adunării Generale din 1970 să rezerve două săptămîni din lucrările sale înainte de 24 octombrie (data creării O.N.U.) elaborării și adoptării unei declarații consacrate acestui eveniment.
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