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Dezbaterea publică a documentelor pentru cel de-al X-lea 

Congres al Partidului Comunist Român

)AL
X-IEAW
CONGRES 
AL POR

EXPRESIE Ă CONTRIBUȚIEI PLENARE 
Ă TUTM COMUNIȘTILOR, 
___________________________ ?________ 2 

a Întregului popor

DE DEZVOLTARE SOCIALISTĂ A PATRIEI
Tn zilele următoare încep în întreaga '.țară adunările generale extraordinare ale organizațiilor de partid, continuate apoi de conferințele extra-' ordinare ale organizațiilor orașe- t nești, municipale și județene de partid, consacrate dezbaterii Tezelor Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-lea și proiectului de Directive privind planul'cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1975—1930.. In adunările generale ale organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, unități agricole, școli, facultăți, .cartiere-și comune, și în confe- . rințele organizațiilor! orășenești și municipale, vor fi aleși delegați la conferința organizației de partid imediat superioare, iar la conferințele organizațiilor județene de partid și a municipiului București vor fi aleși delegații la Congres.însemnătatea discuției publice asupra documentelor ce vor fi supuse Congresului al X-lea al P.C.R. — documente programatice de o excepțională însemnătate, care jalonează cu o cuprinzătoare viziune de perspectivă viitorul României socialiste — este cu atît mai mare cu cît ea prilejuiește. pentru prima oară în perioada premergătoare congreselor partidului, o dezbatere atotcuprinzătoare, multilaterală, a politicii interne și externe a partidului, a tuturor aspectelor orientării de viitor a partidului și statului in domeniul activității politice, economice, sociale, ideologice, a direcțiilor fundamentale ale evoluției societății noastre în perioada următoare.Este cu totul firesc ca adunările si conferințele extraordinare de partid să-și propună, crin modul în care vor fi pregătite și se vor desfășura dezbaterile, drept obiectiv de primă însemnătate întărirea rolului conducător ai tuturor organelor si organizațiilor de partid, condiție hotărîtoare a dezvoltării economice .și sociale a țării, a înfloririi multilaterale a orînduirii noastre socialiste. După cum se subliniază în Tezele C.C. al P.C.R.. îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune. în primul rînd. perfecționarea activității, a stilului, metodelor si formelor muncii, de partid. In acest context, în adunările si conferințele care vor avea loc trebuie examinate modalitățile de studiere si cunoaștere cît mai amănunțită a situației din domeniile în care activează organele și organizațiile de partid, de asigurare a unei îndrumări mal competente. după specificul fiecărui sector, de ridicare a canarităHi jor de a hotărî, în lumina politicii partidului, asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Dezbaterile constituie în același

timp, un prilej de dezvoltare și adîn- cire continuă a democrației interne de partid, de întărite a spiritului de răspundere al fiecărui comunist față de înfăptuirea practică a politicii partidului și statului nostru. Militînd pentru promovarea a tot ce e nou și înaintat, a experienței pozitive, încu- rajînd tot ce e mai valoros, este necesar, totodată, ca. adunările si conferințele organizațiilor de partid să reflecte spiritul combativ, exigent, propriu partidului nostru, să contribuie eficient la înlăturarea practicilor învechite, a mentalităților anchilozate. a oricăror tendințe de automul- țumire. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că adîncirea continuă a democrației interne de partid implică întărirea disciplinei liber consimțite, a exigenței fiecărui membru de partid față de propria sa activitate, datoria de a veghea la

înfăptuirea neabătută a liniei politice și a hotărîrilor partidului.Se înțelege de la sine că realizarea unor asemenea deziderate, cu implicații practice de o covîrșitoare însemnătate. presupune ca în toate organizațiile de partid să se manifeste o receptivitate maximă, o grijă deosebită nentrn fructificarea deplină a tuturor ideilor prețioase reieșite din dezbateri, pentru finalizarea practică, eficientă, a propunerilor și observațiilor desprinse din cuvîntul participanților.Pretutindeni, o dată cu reliefarea marilor realizări dobîndite în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea ăl partidului, dezbaterile vor trebui orientate spre problematica majoră, spre sarcinile esențiale ce decurg din Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea al P.C.R. și proiectul de Directive,

ținîndu-se seama, desigur, de soe- cificul preocupărilor organizațiilor de partid din diferitele domenii de activitate. Conferind dezbaterilor un pronunțat caracter de lucru, în legătură nemijlocită cu obiectivele principale stabilite de documentele ce vor fi supuse Congresului, sti- mulînd puternic schimbul de păreri fructuos și propunerile valoroase ale participanților. organizațiile de partid își vor spori capacitatea de a conduce și mobiliza oamenii muncii la înfăptuirea sarcinilor fundamentale ale mersului hotărît înainte al construcției socialiste.Trăsătură dominantă a adunărilor de dezbateri în organizațiile de partid din întreprinderile industriale trebuie să o constituie abordarea și
(Continuare în pag. a III-a)

ÎN SPIRITUL UNEI ÎNALTE RESPONSABILITĂȚI 

POLITICE Șl SOCIALE

Se înfăptuiesc prevederile Congresului 
al IX-lea al partidului privind perfecționarea 

activității organelor locale de statTezele Comitetului Central, precum și proiectul Directivelor privind planul cincinal viitor și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale în perspectiva anului 1980 — documente programatice de cea mai mare însemnătate pentru evoluția generală a țării — întrunesc a- dez.iunea unanimă și entuziastă a tuturor categoriilor de oameni . ai muncii, a tuturor cetățenilor români, maghiari și germani din județul Brașov. în cadrul bilanțului general pe care-1 facem după Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, etapa pe care am

Gheorghe PANĂ 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al consiliului popu

lar județean

parcurs-o de atunci marchează — ca unui dintre rezultatele cele niai importante, pe bună dreptate subliniat in Teze — continua perfecționare a activității organelor de stat,

A fi scriitor,
a fi cetățean al țării taleIn ultimele decenii s-au făcut atîtea descoperiri tehnico-științifice în lume, încît viața este pe punctul de a-și schimba cu desă- vîrșire fața.Nu sîntem una' din marile țări ale lumii și nu putem ambiționa, deocamdată, să trimitem oameni care să atingă cu tălpile încălțămintei lor scoarța Lunii. Am avea însă destui oameni care s-ar putea pregăti și cărora nu le-ar lipsi curajul să călătorească nu numai pînă la Lună cu o mașină, dar să zboare pînă la capătul lumii, dacă eventual lumea ar avea capăt. Poporul român este un popor harnic, curajos, înzestrat cu multe calități. In orice caz el nu este cu nimic mai prejos decît cele mai înaintate popoare de pe glob. In ceha ce ne pri-

Zaharia STANCU

vește pe noi, scriitorii, sînt, cred, îndreptățit să spun că acum, in condițiile socialismului, avem deschise în față toate drumurile, către toate succesele. TezeleC.C. al P.C.R pentru Congresul al X-lea, asupra cărora am mai avut prilejul să mă pronunț, mărturisin- du-mi deplina satisfacție, sînt pentru noi, scriitorii, prin ideile ce le propagă, un minunat program/ de activitate, deschid orizonturi clare eforturilor noastre de Ia masa de scris In- țelegîndu-le sensurile cutezătoare și urmîndu-le cu credință ne vom sluji cum

se cuvine patria socialistă, vom avea larg deschise toate drumurile către autentice succese literare.Am avut prilejul să umblu ceva prin lume, atît între cele două războaie cît și în ultimii ani. Am cunoscut mulți scriitori străini, am cunoscut și scriitori celebri Ia ei acasă și unii dintre ei mult mai celebri în România decît în țara lor de baștină. Aș zice, deci, în cunoștință de cauză, că nu sîntem mai puțin pregătiți și nici mai puțin talentați decît scriitorii străini celebri Dacă vrem să-i ajungem, ba

chiar să-i întrecem, trebuie, să ne adunăm întreaga noastră putere de muncă și întreaga noastră forță creatoare, pentru a scrie acele cărți care să strălucească nu numai în vitrinele librăriilor din România socialistă, ci în vitrinele librăriilor din multe alte țări străinePutem aduce celebritate României prin crearea linei literaturi excepționale Acest lucru trebuie să-l știe în primul rînd tinerii care se pregătesc să devină scriitori; tinerii care mîine vor fi urmașii noștriSpre deosebire de scriitorii din țările nesocialiste. am asistat aici, la noi și la vecini, la prăbușirea vechii societăți : dar tot noi
(Continuare în pag. a IV-a)

Scrisoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

adresată Organizației Pionierilor 
cu prilejul

celei de-a XX-a aniversări
Cu prilejul celei de-a XX-a a- niversări a creării Organizației Pionierilor din România, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, adresez calde felicitări sutelor de mii de purtători ai cravatelor roșii, cadrelor didactice, comandanților de detașamente și unități, Consiliului Național al Organizației Pionierilor, tuturcr activiștilor care își consacră energia și priceperea misiunii nobile de formare și educare a copiilor, a noilor generații.Tineretul țării noastre se formează și se dezvoltă astăzi în climatul prielnic al societății socialiste, din care a dispărut pentru totdeauna exploatarea omului de ' către om, în care poporul, liber și stăpin pe soarta sa, își făurește viața nouă, tot mai prosperă și înfloritoare, se bucură de roadele muncii lui, își croiește viitorul potrivit voinței și aspirațiilor sale.Una dintre cele mai mari înfăptuiri ale societății' noastre socialiste — rezultat al profundelor transformări economice, sociale și politice săvîrșite în pătrarul de veac care a trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist — constă în faptul că s-au asigurat întregului tineret accesul la cultură și civilizație, posibilități nelimitate de instruire și afirmare a energiei, talen-' tului și avîntului său creator în slujba societății, a înfloririi patriei. Grija și solicitudinea cu care partidul și statul, întregul nostru popor înconjoară tineretul, condițiile create pentru pregătirea si educarea noilor generații în spiritul celor mai înaintate idealuri de progres reprezintă una din expresiile elocvente ale profundului umanism al orînduirii noastre socialiste.In anii soe’alismului, ea rezultat al dezvoltării economiei, învătă- mîntului. științei și culturii, al uriașei activități educative desfășurate sub conducerea partidului, în patria noastră s-a format un tineret cult, profund devotat partidului, ponorului, cauzei socialismului, hotărît să-și închine întreaga putere de .mutică, cunoștințele înfăptuirii vastului program de edificare a orînduirii noi, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a în-

tregului popor. Educarea și formarea în spirit comunist a schimbului de mîine al patriei reprezintă una din marile realizări ale poporului, partidului nostru, ale regimului, socialist.în vasta operă de pregătire multilaterală și modelare a conștiinței tineretului, Organizația Pionierilor a adus și aduce, alături de școală și familie, o contribuție prețioasă la activitatea pentru cultivarea în rîndul copiilor a idealurilor de dreptate ale partidului nostru, a dragostei față de muncă, față de avuția socialistă, față de patrie. Partidul, întregul nostru popor dau o înaltă apreciere patriotismului și spiritului de abnegație cu care cadrele didactice îndrumă și sprijină activitatea pionierească, contribuie la Educarea noilor generații de constructori ai socialismului.La această aniversare, adresez comandanților de unități pionierești, cadrelor didactice, activiștilor, îndemnul de a munci și învăța cu aceeași pasiune șl spirit de răspundere pentru a face din tinerele vlăstare ale patriei, — făuritori de nădejde ai socialismului și comunismului pe pămîntul României, oameni de tip nou, animați de principiile eticii partidului comunist, de concepția materialist-dia- lectică despre lume și viață a clasei muncitoare, de ideile internaționalismului socialist, ale solidarității cu forțele revoluționare, înaintate de pretutindeni care luptă pentru viitorul luminos al omenirii. Nu poate exista satisfacție mai mare pentru dascăli, pentru activiștii organizației pionierești, pentru întreaga noastră societate ca aceea de a asigura viitorului țării o generație hotărîtă să lupte fără preget pentru propășirea României socialiste.Este o îndatorire de onoare a tuturor celor care răspund de educarea tineretului, de a insufla copiilor sentimentul nobil al patriotismului socialist, pasiunea pentru

cunoașterea tradițiilor eroice din istoria patriei, a tezaurului științei și culturii naționale, năzuința de a-și aduce contribuția la îmbogățirea operei create de înaintași, a- jutîndu-i totodată să urmeze exemplul de curaj și abnegație al comuniștilor în munca pentru binele poporului, pentru progresul societății.Mă adresez vouă, sutelor de mii de purtători ai cravatelor roșii, tuturor copiilor țării, chemîndu-vă să vă dedicați cu toată ființa voastră, cu tot patosul tinereții, studiului pentru însușirea comorilor științei și artei, a tot ce a creat mai de preț omenirea de-a lungul secolelor, a marilor cuceriri ale cunoașterii contemporane. Numai pregă- tindu-vă temeinic de pe băncile școlii veți putea prelua și duce cu succes înainte făclia progresului material și spiritual al României socialiste, veți putea desăvîrși țelurile cărora își consacră astăzi forțele și energia întregul nostru popor.în fața tineretului, a întregului popor se deschid perspective însu- flețitoare; Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român va trasa noi jaloane pe drumul dezvoltării forțelor de producție, înfloririi vieții spirituale, adîncirii democrației socialiste, afirmării multilaterale a personalității umane, pentru manifestarea energiilor creatoare ale tinerei generații, ale întregului popor.îmi exprim convingerea că Organizația Pionierilor, cadrele didactice care conduc și îndrumă nemijlocit .activitatea unităților pionierești, intelectualitatea, toți cei chemați să participe la educația copiilor nu vor precupeți nici un etort în opera de formare a unui tineret demn de epoca în care trăim, de destinul măreț al patriei noastre socialiste, capabil să îndeplinească înalta sarcină încredințată de partid de a asigura progresul continuu al țării, triumful idealurilor comunismului în România.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

exercitarea tot mai eficientă a atribuțiilor lor. Complexul de măsuri adoptate în acest domeniu a vizat ca în verigile conducerii de stat — în- cepîrid de la Marea Adunare Națională. Consiliul de Miniștri și pînă la consiliile populare — să fie creat un asemenea cadru organizatoric, să se încetățenească un asemenea stil și asemenea metode de lucru, care să facă din toate organele de stat, la toate nivelele, organisme capabile să studieze, să cunoască și să interpreteze realitatea, avînd nemijlocite legături cu masele, înpît să se realizeze ceea ce s-a subliniat la Congresul al IX-lea, ca și în Tezele viitorului congres — și anume afirmarea tot mai puternică a rolului statului în societate, sporirea atribuțiilor sale în organizarea și conducerea vieții sociale. Pornind de Ia aceste obiective, va continua acțiunea întreprinsă pentru înfăptuirea unei mai mari autonomii funcționale și creșterea atribuțiilor consiliilor populare în dezvoltarea economică și social-culturală a județelor, orașelor și comunelor, în soluționarea cerințelor populației Aceasta presupune, fără îndoială, perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, înlăturarea fenomenelor de formalism și birocratism din activitatea a- cestora, creșterea operativității și răspunderii aparatului de stat în relațiile cu cetățenii, slujirea promptă și conștiincioasă a intereselor acestoraIn munca desfășurată s-a acumulat o experiență prețioasă, care vădește, o dată mai mult, că măsurile viabile, juste care s-au întreprins au asigurat organelor de stat cadrul propice unei continue perfecționări, al desfășurării unei activități rodnice și în anii care vin.Tezele Comitetului Central subliniază pregnant sarcina consiliilor populare de a-și îmbunătăți în continuare legăturile cu oamenii muncii, pentru a realiza neîntrerupt, de jos în sus și de sus în jos, fluxul continuu de idei necesare dezvoltării și perfecționării vieții noastre sociale. Justețea acestei sarcini este pe deplin confirmată de activitatea practică. Amintitele măsuri
(Continuare în pag. a 11-a)
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agregate 

de forță
La uzina „Electroputere* din 

Craiova a început construcția 
unui transformator de 190 
MWA, primul din cele șase 
agregate electrice de forță 
destinate echipării hidrocen
tralei de la Porțile de Fier. 
Transformatorul, al cărui pro- 
ioct a fost realizat de către un 
colectiv de ingineri din uzină, 
este unul dintre cele mai mari 
de acest fel executate pînă 
acum la Craiova. El va func
ționa la 245 000 V.

(Agerpres)
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între 26 si 28 iunie la București

COLOCVIU INTERNAȚIONAL 

CONSACRAT PROBLEMELOR 

SECURITĂȚII EUROPENE
Interviu cu prof. dr. docent Traian IONAȘCU 

președintele Asociației de Drept International și Relații Internationale 
din Republica Socialistă România

Intre 26 și 28 iunie va fi organizat la București, sub egida Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale din Republica Socialistă România (A.D.I.R.I.), un colocviu internațional pe tema : „DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTRE STATELE EUROPENE — PREMISA A STABILIRII UNUI CLIMAT DE PACE ȘI SECURITATE IN EUROPA". In legătură cu semnificația acestei inițiative, cu organizarea și stadiul său de pregătire, cu desfășurarea colocviului, ne-am adresat prof. dr. docent Traian lonașcu, președintele A.D.I.R.I.
— Ce considerente au deter

minat Asociația de Drep Inter
național și Relații Internațio
nale să inițieze o astfel de ac
țiune ?— Problema securității și cooperării europene se află pe ordinea de zi a actualității internaționale, formînd obiectul unei largi preocupări. Factori de răspundere din numeroase state, personalități politice proeminente, lideri ai partidelor politice și ai vieții obștești, figuri remarcabile ale vieții culturale, exponenți ai celor mai largi cercuri ale opiniei publice discută căile și modalitățile întăririi securității și dezvoltării cooperării inter- etiropene Acest interes este întru- totul explicabil, dat fiind că popoarele continentului năzuiesc spre înlăturarea definitivă a germenilor unei noi conflagrații mondiale și statornicirea unui climat de colaborare între toate statele europene care să permită, atît înflorirea fiecărui! stat, cît și progresul general.După cum se știe, Declarația de la București și recentul Apel de la Budapesta al statelor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia preconizează măsuri concrete pentru înfăptuirea acestor deziderate. Dat fiind ecoul pozitiv pe care propunerea de a se organiza o conferință europeană l-a avut în rîndul a numeroase state, problemele securității au dobîndit o și mai mare actualitate, atît pe planul ideilor, cit și al activității diplomatice practice.Ca țară socialistă europeană, România manifestă după cum este binecunoscut, o preocupare constantă pentru promovarea securității europene, acționfnd permanent și susținut în vederea dezvoltării rela

țiilor între toate statele europene, pentru așezarea lor pe temelia principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional : independența și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne, respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta — ca o condiție esențială menită să ducă la reglementarea problemelor nerezolvate, la stabilirea unui climat de încredere, stimă și 'înțelegere reciprocă. Țara noastră consideră că pentru a se crea proiectatei conferințe o ambianță favorabilă sînt necesare eforturi din partea tuturor statelor, în direcția continuării procesului de destindere, contacte, întîlniri, schimburi de opinii, receptivitate față de sugestiile și preocupările urmărind să asigure ca această conferință să constituie un moment de importanță majoră pe drumul normalizării relațiilor între state, al creării unui sistem de securitate europeană.Este incontestabil că în cadrul căutărilor pentru găsirea celor mai bune căi privind atît modul de rezolvare a problemei securității, cît și organizarea conferinței europene, o contribuție importantă o pot aduce oamenii legați direct de practica relațiilor internaționale — diplomați, parlamentari. profesori de drept și relații internaționale, ziariști. Competența lor în domeniul istoriei șl practicii relațiilor dintre state poate fi deosebit de utilă, prin formularea de idei și sugestii care să favorizeze dialogul dintre state, colaborarea intereuropeană.
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a X-a)
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ziua PIONIERIA LA 20 DE ANI
AVIAȚIEI

Pe fiecare aerodrom, barometrul activității înregistrează, ca și în alte locuri, o sensibilă creștere a calității muncii. Aviatorii de toate gradele — braț din brațul înarmat al patriei noastre libere, suverane și independente, părtași și ei la înfăptuirile trecute, prezente și viitoare ale poporului român, la efervescența zilelor premergătoare Congresului al X-lea al partidului nostru și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist — se circumscriu activ într-o neîntreruptă expediție în cunoaștere, într-o nedeclarată, dar veritabilă și încărcată de semnificații majore cursă competitivă. Ziua aviației, închinată lor, că apărători ai cerului senin al patriei, zi pe care o sărbătoresc azi împreună cu întreaga armată, cu întregul popor, le-a stimulat și mai mult clo- cotitoarea energie și tinerețe. Cu atît mai mult cu cit sărbătoarea de azi e și un omagiu adus înaintașilor glorioși ai aripilor românești. Faptele lor pot oferi mai solide’ argumente.....Decolează un supersonic. La manșă, maiorul Nicolae Tudor, unul dintre acrobații care și-au cucerit o binemeritată faimă. După ce străpunge îngrămădirea de nori, condus „ca la carte" din punctul de comandă de către maiorii navigatori Mihai Băi- canu și Anton Guinea, bolidul urcă ghețurile stratosferei, unde interceptează, din primul viraj, un avion- țintă cu performanțe similare. Cînd mai avea puțin pînă „să deschidă focul", un nor cirus își interpune perdeaua de ace de gheață între cele două păsări de oțel încleștate de-a- cum în luptă. Pilotul „advers" profită de apariția miraculoasă a norului și răstoarnă avionul, lunecînd vertiginos spre fundul oceanului aerian. „Vînătorul". surprins, își dă fulgerător seama că are în față un as șl, fără a pierde o clipă, întoarce și el avionul pe spate, pornind, glonț urmăritor, după cel din fața-i. E o manevră pe care n-a prea făcut-o pînă acum și coborîrea i se pare prăbușire. Gîn- dește într-o secundă : „jos, sub nori, sînt munții pe care „inamicul" nu-i cunoaște și, deci, nu va risca intrarea în plafon". Micșorează la timp din viteză, închide unghiul de redresare și... iată-1 din nou în coada supersonicului ajuns din urmă. „Acum ești definitiv al meu !“......De undeva, prin fac și mai neagră ții, înoată avionul cu reacție pilotat de maiorul Constantin Mustață, E pe-aproape de aerodrom, dar stația îndepărtată, pe al cărei drum de unde navighează, tace temporar. Cere un cap compas radio- goniometristului, îl primește, îl, confruntă, dar e... eronat. Cere încă unul. E la fel ca primul. Norii îi joacă festa. „Fii calm ! Intră în sistem și vino acasă !“ — răsună implacabilă și, în același timp, Caldă, vocea comandantului unității —conducătorul zborului în această noapte de „grele", Vinătorul zboară și nu mai zboară, acum,.■singur. Comandantul e aci, lingă .el. Coborîrea îi pare fără, capăt. Motorul cîntă uniform. Avionul „dansează" pe valurile norilor, dar îl ascultă. Carlinga păreți nu mai e atît de strimtă. Cînd iese, în sfîrșit, din face pire.„Am Vin acaSă. solventul cu „Diplomă de merit" al Academiei militare și al zborurilor de pilot de înaltă clasă fredonează în gînd o melodie ; „Drag pămînt românesc / Pentru tine-lni bate-n piept inima/"...Am consemnat doar două episoade din viața cuceritorilor văzduhului. S-ar putea scrie despre zeci, sute, mii. Căci aviatorii trec cotidian prin astfel de clipe, înfruntînd și învin- gînd stihiile naturii. Aviatorii, aripi cutezătoare, alături de ceilalți militari ai armatei noastre, sînt mereu mai puternici și, cot la cot cu ra- chetiștii, radiolocatoriștii, transmisi- oniștii din apărarea antiaeriană a teritoriului, păzesc cu strășnicie, cu prețul vieții de va fi nevoie, fruntariile aeriene ale României socialiste.
Lt. colonel.
Ioan CLENCIU

norii care smoala nop- de vînătoare

Sărbătoare a purtătorilor cravatelor roșii, „Ziua pionierilor" prilejuiește în fiecare an trecerea în revistă a celor mai de seamă înfăptuiri pionierești. Acum, cînd se vor împlini 25 de ani de la eliberarea patriei, sărbătoarea pionierilor capătă semnificații noi : ea a- parține nu numai celor 1 500 000 de pionieri care-și dedică astăzi energia și a- vîntul pentru a fi școlari destoinici și buni fii ai poporului, ci și celor 20 de promoții care au străbătut, de-a lungul anilor, drumurile pionieriel, trăind din plin bucuriile și împlinirile 'ei.Au trecut două decenii de cînd organizației pionierilor 1 s-a încredințat de către Partidul Comunist Romăn misiunea de a contribui, împreună cu școala, la creșterea și educarea generațiilor tinere în spiritul concepției despre lume și viață a clasei muncitoare. Sutele de mii de copii — adevărat tezaur al națiunii — care au trecut de atunci prin școala pio- nieriei au fost ajutați crească și să se împlin că la flacăra nobilelor idealuri ale patriotismului și umanismului socialist, să devină peste ani membri demni ai U.T.C. și ai P.C.R., luptători dîrzi și înflăcărați pentru cauza partidului, tineri înzestrați înalte însușiri morale, tățeni destoinici.în cele două decenii existență, organizația a a- cumulat o prețioasă experiență. Tot ce a fost mai valoros în această experiență s-a sintetizat în Ho- tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1966. Document de importanță excepțională pentru mișcarea pionierească din România, hotărirea a stabilit măsuri care s-au dovedit deosebit de rodnice. Organizația pionierilor a trecut sub conducerea nemijlocită a partidului. în acest fel, ea a căpătat o orientare limpede și precisă în înfăptuirea țelurilor sale educativ- politice. A devenit posi- totodată, angajarea

cu ce-

i să neas-

de

ORDINUL

Virgiliu RADULIAN
Președintele Consiliului National al Organizației 

Pionierilor

celor mai bune forțe ale națiunii în munca de educare a tinerei generații, ceea ce a sporit considerabil valoarea educativă ă activității pionierești. Peste 100 000 de cadre didactice participă activ la această muncă și, alături de comandanți, numeroase instituții de cultură, cinematografia, radioul, televiziunea, presa, oameni de știință, de artă și cultură, specialiști din cele mai diferite domenii de activitate își aduc contribuții valoroase la e- ducația comunistă a pionierilor și școlarilor. Un uriaș front al adulților acționează neîntrerupt, cu grijă, sub conducerea partidului, împreună cu școala și organizațiile de tineret, în direcția pregătirii temeinice, multilaterale a noilor generații pentru muncă și viață în societatea socialistă. S-a întărit, totodată, legătura dintre școală și organizație, unitatea dintre munca educativă desfășurată în procesul de învă- țămînt și-n cadrul activității pionierești.Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. au marcat și pentru organizația noastră un progres evident. Perfecționarea conținutului activității pionierești, luarea în considerare mai atentă a cerințelor legilor pedagogice specifice vîrștei cravatelor roșii a determinat în organizație un climat în care copiii se simt în largul lor. Ei învață să acționeze în colectiv, află răspuns la variate preocupări, își formează concepția și convingerile științifice despre lume și viață, găsesc posibilitatea de a se afirma, de a demonstra ce știu și ce pot. în unitățile și detașamentele de pionieri se întreprind acțiuni care contribuie la e- ducarea respectului față de

comportare model în școală și în afara ei.Tot ceea ce se face în organizație, tot ceea ce prezintă interes și folos pentru copii, fiecare dintre acțiunile inițiate încearcă să se adreseze cît mai direct copiilor, să răspundă diferitelor lor aspirații, valorifi- cînd pe un plan superior aptitudinile și talentele lor. yln multitudinea manifes- tarilor pionierilor din țara naționalităților' noastră, descifrăm, mai pre- -.................... sus de toate, preocupareapentru formarea unei gin- diri limpezi, dinamice, îndreptate spre lucruri folositoare omului și societății, deslușim îndemnul spre cinste și cutezanță, ingeniozitate și. spirit creator, ceea ce ne face să afirmăm că educarea celei mai tinere generații pe care organizația pionierilor o înfăptuiește împreună cu școala, sub conducerea Partidului Comunist Român, va duce la creșterea și formarea unor oameni adevărați în care poporal își poate pune speranța.Bilanțul bogat de înfăptuiri cu care se prezintă organizația pionierilor la cea de-a 20-a aniversare a ei nu ne face să uităm marile noastre îndatoriri de viitor. Ele incumbă perfecționarea în continuare a tuturor compartimentelor muncii noastre, pentru a asigura o activitate educativă tot mai profundă, prin mijloace atractive, interesante, cu largă audiență în rîndurile elevilor.„Ziua pionierilor" constituie pentru toți cei ce activează în mișcarea pionierească prilejul afirmării năzuinței hotărîte de a îndeplini cu cinste și răspundere sarcinile încredințate de partid. însuflețiți de evenimentele deosebite pe care le trăiește poporul nostru — întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și a aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei — vom face totul pentru a răspunde cu devotament grijii și dragostei cu care conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, înconjoară tînăra generație a țării.

trecutul glorios al poporului, a mîndriei pentru realizările obținute în construcția socialismului, la întărirea prieteniei și frăției dintre copiii români și cei a- parținînd 1 conlocuitoare. Și, tot aici, pionierii își însușesc deprinderile conviețuirii socialiste, experiența îndatoririi și a responsabilității, spiritul de disciplină și de inițiativă, își formează trăsături de caracter proprii tînărului înaintat al societății noastre. Cutezanța, noblețea sufletească, ingeniozitatea, hărnicia, istețimea, sociabilitatea, spre frumos, milarea valorilor estetice și morale autentice și multe alte însușiri superioare sînt cultivate în cadrul organizației pionierilor. Educarea atitudinii înaintate față de , îndatoririle școlare, stimularea preocupărilor și năzuinței pentru îmbogățirea cunoștințelor reprezintă un domeniu important al vieții pionierești. Stîrnirea și dezvoltarea intereselor de cunoaștere în diferite domenii, a curiozității și pasiunii pentru știință, tehnică, literatură, artă, pentru lărgirea și aprofundarea culturii generale a pionierilor și școlarilor, pentru perfecționarea deprinderilor și aptitudinilor pentru muhcă se înfăptuiesc prin numeroase și variate forme de activitate. Distincțiile pionierești care se acordă pentru prima dată în a- cest an, cu prilejul „Zilei pionierilor", vor contribui și pe mai departe la stimularea îndeplinirii exemplare a îndatoririlor școlare de către pionieri. Titlul „pionier de frunte" va fi acordat tuturor pionierilor care au obținut cel puțin trei ani consecutiv medii de 9 și 10 la toate obiectele de învățămînt și au avut o

năzuința spre asi-

Expoziția anuală de artă plastică

masa ochiiApa ieșit
de vapori de apă* roată. Colo jos — o scli- unui lac. Și raportează : din nori. Cunosc drumul. Fiți fără grijă !“ Și ab-

ministrului forțelor armateI
ale Republicii Socialiste România. .... . ..- 1 . '■La 15 iunie sărbătorim Ziua aviației Republicii Socialiste România. Această sărbătoare — semn al prețuirii aviatorilor și constructorilor de avioane români, al contribuției aduse de precursorii aviației românești la progresul aeronauticii — are loc în condițiile cînd întregul nostru popor în- tîmpină cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și aniversarea unul sfert de. veac de la eliberarea patriei de sub jugul fascist cu importante succese în dezvoltarea economiei și culturii, în toate domeniile vieții sociale și de stat.Continuînd și îmbogățind tradițiile glorioase ale aripilor românești, profund devotat patriei, poporului și partidului, personalul aviației militare muncește cu dăruire pentru cunoașterea și mînuirea cu pricepere a tehnicii din înzestrare, își ridică necontenit măiestria de luptă în zbor, sporind capacitatea combativă a unităților și subunităților. El este gata oricînd ca, împreună cu militarii celorlalte arme, să apere cu fermitate independența Și suveranitatea României socialiste.Piloții și tehnicienii din aviația de transport, utilitară și sanitară, angajați cu toată hotărirea într-o rodnică activitate, obțin rezultate remarcabile în înfăptuirea sarcinilor care le revin pentru deservirea economiei naționale și ocrotirea sănătății poporului.Aviatorii și parașutiștii sportivi realizează performanțe mai valoroase, reprezentînd cu cinste culorile patriei în întrecerile aviatice internaționale.Cu prilejul Zilei aviației Republicii Socialiste România felicit personalul aviației militare, civile și sportive și îi urez noi succese în activitatea pe care o desfășoară.Trăiască aviația Republicii Socialiste România !Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului, Inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !Trăiască șl înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !

I

Ministrul forțelor armate 
ale

Republicii Socialiste România 
general-colonel ION IONIȚĂ

teatre
© Filarmonica de stat ,,George Eries- 

cu" (la Sala mică a Palatului) : Concert 
dat de orchestra de cameră a Filar
monicii — 20. Dirijor : Paul Popescu. 
© Opera Română : Traviata.— 11 ; Lucia 
di Lammermoor — 19,30. © Teatrul 
Național „1. L. Caragiale" (sala Co
media) : Enigma Otiliei — 20. © Teatrul 
„Lucia StUrdza Bulandra" (la Sala Pa
latului) : D-ale carnavalului — 11 ; 20. 
© Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) ; La ciorba de po
troace — 20. © Teatrul Mic : Cârlota 
(premieră) — 20. © Teatrul Giulești : 
Cursa de șoareci — 19.30. © Teatrul 
evreiesc de stat : Maletri și Betoca- 
morii — 20. © Teatrul „Țăndărică'4 (sala 
din Calea Victoriei) : Șoricelul și Pă
pușa — 11. © Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase“ (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30. © Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" (la Teatrul de vară „N. Băl- 
cescu“) : Hanul melodiilor populare — 
20. © Ansamblul folcloric „Pefinița" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perinița mea — 19.

cinema

0 Neîmblînzita Angelica : PATRIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI
— 9 ; 11 ; 13 ; ÎS ; 17 ; 19 ; 21, FAVORIT
— 9,45 ; 11.45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Străin In casă : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FESTIVAL
— 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină — 20,15.
• Lovitură puternică : LUCEAFĂRUL
— 9,15 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Alexandru cel fericit : MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 18,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20,15.
0 In umbra coltului : VOLGA — 9—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,30, ARTA
— 9—16,ÎS în continuare ; 18,15, la gră

dină — 20,15, BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15, la grădină — 20,15, 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Anul trecut la Marlenbad : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
e Adio, Gringo : LUMINA — 8,45—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Acasă la Nicolae Popa ; Nicolae lor- 
ga ; Muzică... mai presus de orice ; 
Mulțumești, Mihaela ; Gustav întine
rește : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 Comedianțil (ambele serii) : DOINA
— 11,30 ; 16 ; 19,30.
0 Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
0 La dolCe vita : GRĂDINA DOINA
— 20,30.
0 Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ; 20,30. 
0 Antologia : CINEMATECA — 10.
0 Cursa de 109 km. : CINEMATECA —
14.30 î 16,30.
0 Prințul negru : FEROVIAR — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 A trăi pentru a trăi : GRIVITA — 
9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, FLAMURA — 
9,15 ; 12 : 14,45 ; 17,30 ; 20,15.
0 Pe plajele lumii : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Am două mame și doi tați : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
0 Vițelul de aur (ambele serii) : GRĂ
DINA BUZEȘTI — 20,15.
0 Rio Bravo (ambele serii) : DACIA —
8.30— 20,15 in continuare ; COTROCENI
— 15 ; 18.
0 Crăciun cu Elisabeta : COTROCENI
— 20,30.
0 Tată de familie : UNIREA — 15,30 ; 
la grădină — 20.
0 Roșii și albii : UNIREA — 18.
0 Rolls Royce-ul galben: LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
0 Paradisul înilrăgostlțllor : ’ DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,20 ; 20.
0 Becket : PACEA — 16 ; 19,15.
0 Pentru încă puțini dolari : CR1N- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Tarzan, omul junglei : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
AURORA — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, la grădină — 20,15, TOMIS —
9.30— 17,30 în continuare ; 19,30, la gră
dină — 20,30.
0 Contemporanul tău (ambele serii) : 
VIITORUL — 15,30 ; 19.
0 Nu vor fi divorțuri : MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15.
0 Asasinatul S-a comis luni : MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20,15. 
0 Căsătorie pripită 7 : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Vera Cruz : MUNCA — 16 ; 18.
0 Prințesa tristă : MUNCA — 20.

-t V

PROGRAMUL I

8,00 — Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. Sfatul medicului : 
Sportul și adolescența. Prezintă : dr. 
Ionel Stănescu. 8,30 — De strajă patriei. 
9,15 — Matineu duminical pentru copii. 
© Cîntece pionierești © „Atențiune, 
filmăm !“ Aspecte filmate de la primul 
festival național al cinecluburilor pio
nierești © La șase pași de o excursie.
— emisiune-concurs. Participă echipele 
reprezentative ale șcblilor din județele 
Constanța și Dolj. 10,45 — Ora satului. 
12,00 — Concert simfonic. în program : 
Simfonia a IV-a în Si bemol major 
de Beethoven. Interpretează ’Orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Ehescu". Dirijor : Antonin Ciolan. 
12,45 — închiderea emisiunii de dimi
neață. 16,15 — Realitatea ilustrată — 
emisiune-magazin. 17,45 — Sport. Fot
bal : Universitatea Cluj — U.T.A. Tran
smisiune de la Cluj. 20,00 — Telejurna
lul de seara. 20,30 — „La steaua..." 
Versuri de Mihai Eminescu în lectura 
scriitorilor : Mihail Sadovealiu, Tudor 
Vianii, Emil Bolta, Eugen Jebeleanu, 
Mihai Beniuc, Nina Cassian, Radu 
Boureanu, Cicerone Theodorescu, Vio
leta Zamfirescuț Virgil Teodorescu, Ana 
Blandiana, Cezar Baltag, Gabriela Me- 
linescu, Ștefan Aug. Doinaș. 20,45 — 
Monografii contemporane. Poartă spre 
stele (I). Reportaj de pe șantierul Por
țile de Fier. Film TV de Nicolae Hol- 
ban 21,00 — Film artistic „Stigmatul 
răului" cu Orson Welles, Charlton Hes
ton, Janet Leight, Marlene Dietrich, 
Joseph Cotton 22,35 — Mihai Eminescu,
— ediție specială, Ipotești, 15 iunie 1969. 
Reportaj de Duinitru Udrescu și Sergiu 
Stejah 23,00 — „Apropo de... muzica 
ușoafă". Prezintă Mihai Berechet. 23,25
— Telejurnalul de noapte. 23,40 — Tele- 
sport. 23,55 — închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Telejurnalul de seară. 20,30 — 
Tele-cinemateca umorului cu Stan Lau
rel. 20,45 — Seară de teatru. încotro 
Romeo ? Spectacol de televiziune — 
producție a Televiziunii bulgare. 21,45
— Medalion muzical : Alfred Alessan- 
drescu. Prezintă Vasile Tomescu. 22,25
— închiderea emisiunii programului II.

și fotografii artistice

a pionierilor și școlarilor
1:Sîmbătă la amiază, în sala Dalles din Capitală s-a deschis Expoziția a- nuală de artă plastică Și fotografii artistice a pionierilor și școlarilor, prilejuită de sărbătorirea „Zilef pionierilor11 și a două decenii de la crearea organizației pionierilor.Expoziția reunește aproximativ 600 de compoziții în creion, acuarelă, tempera, grafit și fotografii artistice selecționate din 10 000 de lucrări prezentate de pionieri și școlari îh cadrul concursurilor organizate în cin

stea „Zilei pionierilor", precum și lucrări ale colegilor din Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. D. Coreeană, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Ungâria și Uniunea Sovietică. Pionierii noștri prezintă vizitatorilor frumuseți peisagiste ale patriei, aspecte din activitatea cotidiană ce se desfășoară în fabrici, uzine, cooperative agricole de producție, din viața de elev și de familie, portrete ale profesorilor dragi. (Agerpres)
Sosirea unor oaspeți de peste hotare

Pentru a participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XX-a aniversare a creării organizației de pionieri din tara noastră, au sosit în Capitală delegații ale organizațiilor de pionieri din Bulgaria. Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. Germană. Polonia. Ungaria si Uniunea Sovietică. precum si Tibor Lakatos, secre-

tarul general al Comitetului' internațional al organizațiilor de copii si tineret. Sîmbătă seara, conducătorii delegațiilor au prezentat tovarășului Virgiliu RaduJian, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor. mesajul de salut al organizațiilor pe care le reprezintă.(Agerpres)
90 de ani de existență a uzinelor textile 

„Oltul" din Sf. Gheorghe
In sala Teatrului de stat din Sf. Gheorghe a avut loc sîmbătă o a- dunare festivă prilejuită de aniversarea a 90 de ani de existență a uzinelor textile „Oltul" din localitate. Despre istoria acestei vechi unități industriale a vorbit Hegyi Zoltan, directorul uzinelor. în cadrul adunării au rostit cuvinte de salut Ki- raly Carol, prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., președintele consiliului popular județean, și Toma Flucsă, director general adjunct în Ministerul Industriei Ușoare.In încheierea adunării, într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți au adresat o telegramă. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată printre altele :Aniversarea noastră are loc în preajma a două evenimente importante pentru poporul român — cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și un sfert de secol de la eliberarea țării de sub jugul fascist. Studiind Tezele Comite

tului Central al Partidului Comunist Român și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea sîntem animați de dorința fermă de a munci cu e- forturi sporite pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, adueîndu-ne astfel contribuția la realizarea Doli- ticii partidului de înflorire a patriei.Ne exprimăm totodată adeziunea deplină față de principiile politicii externe a partidului si susținem poziția delegației Partidului Comunist Român la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste si muncitorești de la Moscova.Astăzi, cînd sărbătorim cei 90 de ani de existență a uzinei, muncL torii, inginerii și funcționarii, români și maghiari, înfrățiți în muncă și idealuri, asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că nu vom precupeți nici un efort în realizarea și depășirea angajamentelor luate, adueîndu-ne în felul acesta contribuția la ridicarea României pe culmile civilizației socialiste.' (Agerpres)
s®

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general frumoasă și a continuat să se încălzească. Cerul a fost variabil, mai mult senin în sud-estul tării. Izolat, în Transilvania, nordul Moldovei și zona deluroasă și muntoasă din sudul și vestul Cîmpiei Române s-au semnalat averse slabe și descărcări electrică. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit,- cu intensificări locale în nord- estul Moldovei. Temperatura aerului

la ora 14 oscila între 20 grade la Mangalia si 30 grade la Viziru.Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 iunie. în țară : Vremea se menține călduroasă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse izolate de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 23 și 33 grade. în București : Vreme călduroasă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil aversei de ploaie. Vîntul va sufla po- 'trivit. Temperatura în creștere la început, apoi staționară. 1

Perfecționarea 

activității organelor 

locale de stat
(Urmare din pag. I>luate pentru perfecționarea activității organelor de stat au (stimulat substanțial răspunderea și gîndirea gospodărească a maselor. Oamenii muncii ni se adresează cu încredere pentru a-șl mărturisi satisfacțiile sau nemulțumirile, critică unele neajunsuri, solicită și sugerează măsuri pentru îmbunătățirea activității în- tr-un domeniu sau altul. Edificator în această privință este și faptul că numai Jn cinci luni din acest an consiliilor’ populare din județul Brașov le-au fost expediate peste 4 000 de scrisori, iar conducătorii acestora au audiat, la cerere, peste 6 700 de cetățeni. Un fapt îmbucurător și semnificativ îl constituie sporirea considerabilă a numărului scrisorilor care abordează probleme majore de larg interes cetățen'esc.In paralel cu aceste contacte cu mii de oameni ai muncii, consiliile populare au încetățenit în practica activității curente diferite metode de consultare largă, sistematică, a locuitorilor județului. Această consultare organizată a maselor, a- vînd ca model consfătuirile și întîl- nirile conducerii partidului și statului nostru, fundamentează multe din măsurile și deciziile luate pe plan local în ultimii ani. S-a creat tradiția ca ori de cîte ori urmează să dezbatehi chestiuni majore ale vieții economice, sociale sau culturale locale, să ne întîlnim în prealabil cu beneficiarii viitoarelor masuri, să le ce-rem părerea. Am mai. prezentat și cu alt prilej unele din învățămintele desprinse din astfel de întîlnirl, la care am invitat diferite categorii de intelectuali din județ. Pentru activitatea consiliului popular s-au dovedit a fi excepțional de utile și alte consfătuiri de lucru organizate „la fața locului", cu participarea celor interesați. Astfel, unele probleme privind îmbunătățirea activității în construcțiile de locuințe au fost discutate cu locatari ai noului cartier brașovean din zona gării, probleme ale îmbunătățirii deservirii populației de către unitățile comerciale au fost puse în discuția gospodinelor din unele cartiere mărginașe ale municipiului, ale orașului Făgăraș și în alte părți, a fost inițiată o amplă dezbatere pe teme ale creșterii producției de bunuri casnice, la care au fost invitați creatori din industria locală și lucrători din comerț. In general, formele care le îmbracă aceste întîlniri sînt diferite, iar experiența ne convinge și ne stimulează în direcția extinderii și perfecționării lor și, mai ales, a încetățenim lor în activitatea tuturor consiliilor populare comunale și orășenești. Cu ajutorul lor dorim să stabilim un larg cadru democratic, în care cetățenii să-și poată exprima liber și nestingherit opiniile asupra gospodăririi treburilor Obștești, să facă propuneri pentru remedierea neajunsurilor, participînd cu toată energia la înlăturarea lor.Consiliile populare din județul Brașov înțeleg din ce în ce mai bine necesitatea perfecționării căilor de atragere multilaterală a maselor la activitatea organelor puterii de stat. O atestă combativitatea ce caracterizează sesiunile, ședințele comitetelor executive, confruntările dintre deputați și alegătorii lor, în care primii le, raportează activitatea ce o desfășoară, dialogul zilnic dintre cetățeni și consiliile populare, reprezentînd de fapt controlul exigent, continuu, al obștei asupra calității muncii activiștilor și funcționarilor de stat. Se întîlnesc încă oameni — spre satisfacția noastră, tot mai rar — care nu suportă critica, cultivă automulțumirea și îngîmfarea, aprecierile de paradă, în- cercînd să înăbușe spiritul combativ, să intimideze pe cei care au curajul să semnaleze unele lipsuri și neajunsuri. împotriva acestor atitudini potrivnice ideilor înaintate, propunerilor menite săsimprime un stil de muncă mereu îmbunătățit în viața organelor noastre de stat, este' necesar să dezvoltăm o largă și hotă- rîtă opinie. Perfecționîndu-și continuu stilul de muncă, este de datoria consiliilor _ populare să dea un răspuns exemplar indicației secretarului general al partidului nostru privind obligația ce revine acestora de a se afla în permanență în slujba cetățeanului ; ele au datoria să-1 înconjoare cu grijă și solicitudine, să-1 ajute să-și valorifice energia și inițiativa creatoare, dîndu-i un ajutor operativ și conștiincios. In județul Brașov au fost luate în acest sens numeroase măsuri, menite să faciliteze buna deservire a cetățenilor ori de cîte ori vin în contact cu serviciile instituțiilor locale. Cei mai mulți salariați ai acestora nrețuiesc timpul publicului, acționează operativ. Cu respectul și politețea cuvenite.Un obstacol încă greu de trecut de cetățean în satisfacerea solicitărilor sale este acela al birocrației, al excesului de formula ristică pe care, cu îndreptățire, ni-1 reclamă numeroși oameni ai muncii. Din păcate, încă se întîmplă ca un labirint întreg de acte, vize și aprobări să împiedice direcțiile consiliului județean, unele secții și servicii ale acestora, organele de control și inspecție, să intervină cu promptitudinea necesară. Uneori sînt de vină înșiși unii lucrători ai consiliilor, care s-au obișnuit ca pentru orice decizie, oricît de neînsemnată, să se' acopere cu o platoșă masivă de hîrtie. Am hotărî);, în ceea ce ne privește, să pornim o ofensivă sistematică împotriva acestor practici care sufocă inițiativa și-i pun deseori pe drumuri pe cetățeni. Este însă necesar ca e- forturile noastre să fie sprijinite și continuate la nivelul tuturor forurilor ierarhice.Prin natura și atribuțiile lor, consiliile populare realizează — așa cum am mai arătat — un larg și multilateral contact cu masele de oameni ai muncii. Zilnic le trec pragul zeci de mii de cetățeni — de la cel care solicită o adeverință și pînă la omul dornic să primească o informație competentă într-o chestiune sau alta. De aceea, noi vedem în consiliul popular nu numai o instituție cu ca

racter strict administrativ, ci — șl »- ceasta nu în ultimul rînd — un organism investit cu o importantă funcție educativă. Pentru că, așa cum se spune, în Tezele Comitetului Central, procesul complex de transformare a gîndirii și vieții spirituale a oamenilor impune intensificarea activității politico-ideologice, promovarea tot mai activă, în toate compartimentele — deci, implicit, și în cele aparținînd consiliilor populare — a principiilor etice ale comunismului, cultivarea atitudinii socialiste față de muncă și avutul obștesc, a respectului față de lege, a cinstei, dreptății ți echității sociale.Deosebit de important este ca întregul aparat al consiliilor populare, de la președinți și pînă la ultimul funcționar, să ofere pentru toți oamenii muncii un model de înaltă ținută etică și spirit civic, să fie un exemplu de competență, hărnicie și disciplină la locul de muncă, să îndreptățească deplin mandatul de‘ înaltă răspundere socială care le-a fost încredințat. Se cuvine să acordăm o atenție primordială selecționării șl promovării cadrelor din acest domeniu, pregătirii lor . neîncetate, astfel îneît să poată contribui, la un înalt nivel calitativ, la înfăptuirea sarci-. nilor economice, sociale, științifice și culturale care vor reveni județului Brașov în viitorul cincinal.Trebuie să spunem că în aparatul consiliilor populare, în instituțiile și întreprinderile subordonate acestora, criteriile de selecționare și promovare sînt uneori încălcate, procedîn- du-se pe alocuri în mod subiectiv și arbitrar. Evident, ^afirmația se întemeiază pe un număr restrîns de cazuri, marea majoritate a lucrătorilor din aparatul de stat bucurîndu-sa de aprecierea binemeritată a cetățenilor. Dacă o facem totuși este pentru că oricît de puține ar fi elementele mediocre ori certate cu disciplina și oricît de modeste le-ar fi răspunderile, ele vin zilnic în contact cu sute și chiar mii de oameni cărora Ie provoacă nemulțumiri, îi poartă pe drumuri fără rost, aduc îh ultimă instanță prejudicii muncii noastre.'Mai întîlnim cadre, chiar dintre cele cu munci de răspundere în consiliile noastre populare sau în unitățile aflate în subordinea acestora, care profită de faptul că — i>e bună dreptate — S-a renunțat la criteriul formal al hîrtiilor adunate prin dosare, și promovează în diferite posturi oameni insuficient verificați în viață și muncă, mulțumindu-se să afle că „sînt băieți buni" ; sau, ceea ce este mai grav, deschid ușile unor candidați cu!, „relații", sprijiniți de' intervențiile insistente ale „cunoștințelor". O dată cu măsurile luate de noi pentru a stîrpi asemenea prâc- tici am propune, în același scop, generalizarea ocupării posturilor prin concurs în sistemul instituțional al consiliilor populare. Ne propunem, de asemenea, să aplicăm pe un plan mai larg metodele de verificare științifică a pregătirii profesionali, a experienței de muncă, a calităților ce se cer unui activist de stat — inițiativă , receptivitate, intransigență, fermitate în aplicarea legilor etc.O altă problemă referitoare la îmbunătățirea activității consiliilor populare în conformitate cu sarcinile sporite, de mare răspundere șl Complexitate, puse în lumină de documentele viitorului Conșres al partidului, este, fără îndoială,, aceea a promovării mai largi și în a- cest domeniu a științei contemporane, care oferă metode înaintate, încă destul de timid fructificate, pentru modernizarea conducerii vieții locale, valorificarea superioară a resurselor de care dispun orașele și satele noastre și mobilizarea optimă a eforturildr creatoare ale tuturor cetățenilor. Cuceririle științei — îndeosebi cele obținute ps tărîm social — ne oferă căi și mijloace eficiente pentru perfecționarea raporturilor dintre organele locâle ale statului și masele de oameni ai muncii, astfel îneît cele dinții să confirme că stăpînesc și aplică știința și arta conducerii. Ele dau posibilitatea consiliilor populare să utilizeze un sistem informațional mai simplu și mai operativ, să folosească metode moderne de prospectare a realităților, stabilind măsuri și decizii în variantele cele mai eficiente, să-și programeze rațional în timp și spațiu toate acțiunile, într-o diversificare dinamică în funcție de structura populației și nevoile acesteia — ca să amintim doar cîteva din compartimentele muncii în care, beneficiem de prețioase roade ale științei.Sensul acestei modernizări nu poate fi înțeles formal și simplist. Este știut că oricît de perfecționate ar fi mijloacele tehnice, ele nu pot înlocui contactul direct , cu viața, cu oamenii și preocupările lor. Pe temeiul acestei convingeri, ne propunem să dezvoltăm experiența acumulată îndeosebi în ultimul an în folosirea instrumentelor sociologice,1 în vederea elaborării și înfăptuirii unor măsuri și decizii. Astfel de studii au atras atenția consiliilor noastre populare asupra unor cerințe ale noilor cartiere,, ale tinerilor aflați în dubla calitate de muncitori și elevi sau studenții ale satului contemporan și altele. |Dezbaterea amplă și în profunzima a Tezelor și proiectului de Directive ale Congresului al X-lea al partidului, de către toți deputății și lucrătorii consiliilor .populare, va evidenția cu certitudine noi posibilități de îmbunătățire a muncii în toate compartimentele acestora, astfel îneît să se asigure de pe acum o bază pentru măsurile care se vor lua în continuarea acțiunii întreprinse pentru înfăptuirea unei mai mari autonomii funcționale și creșterea atribuțiilor lor în dezvoltarea economică și so- cial-Culturală a județului, a tuturor orașelor șl comunelor. Piatra unghiulară a acestor dezbateri, a înfăptuirii importantelor documente .— lâ care subscriem din toată inima și cu toată convingerea — o constituie perfecționarea întregii activități a organelor de stat, chemate să slujească cu cinste, promptitudine și înaltă conștiinciozitate masele de oameni ai muncii.
i
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Bilanțul bogat al perioadei de după ai IX-lea Congres,

documentele pentru Congresul X al P. C. R.

bucură, Însuflețesc și cheamă la noi Înfăptuiri
/

»

■Orientarea modernă a scolii

construcției socialisteCongresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a marcat și In viața școlii noastre un moment distinct, jalonînd liniile directoare ale procesului complex de pregătire a cadrelor necesare în opera de desăvîr- șire a construcției socialiste. In aplicarea sarcinilor stabilite de congres s-au obținut succese remarcabile asi- gurîndu-se orientarea modernă a învățămîntului de toate gradele în conformitate cu cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării țării. Document de mare însemnătate — Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, privind dezvoltarea învățămîntului, elaborate pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., precum și Legea învățămîntului și Statutul personalului didactic oferă o orientare clară, pe o lungă perioadă de timp, desfășurării la un nivel calitativ înalt a activității școlare, pentru ca învățămîntul să răspundă mai bine sarcinilor complexe ale dezvoltării economiei șl culturii, ale formării generațiilor de constructori ai socialismului și comunismului. în cele ce urmează vom releva cîteva aspecte 'ale înfăptuirii acestor preocupări în domeniul învățămîntului superior.Ca urmare a condițiilor materiale optime create de statul socialist, a conducerii atente și a îndrumării Partidului Comunist Român, învățămîntul superior din România s-a dezvoltat și perfecționat continuu, o dată cu prefacerile revoluționare complexe care au avut loc în țară. Astfel, rețeaua instituțiilor s-a extins potrivit cerințelor societății socialiste. în prezent, funcționează 47 de instituții de învățămînt superior cu 137 facultăți, față de 33 facultăți existente în 1938 ; numărul profesorilor, conferențiarilor, lectorilor și asistenților a crescut la 13 000, față de aproximativ 2 200 în anul 1938. Deschisă larg tinerei generații, școala superioară a cuprins în acest an universitar peste 140 000 studenți, ceea ce reprezintă de circa 5 ori mai mult decît numărul acestora în 1938/1939.Pentru ca școala superioară să corespundă sarcinilor actuale și de perspectivă ale economiei și culturii, o atenție deosebită a fost acordată îmbogățirii și modernizării conținutului învățămîntului. O asemenea orientare a fost determinată de problemele noi pe care le ridică știința și tehnica contemporană, de . creșterea imensă a fondului de informații, precum și de responsabilitățile sociale sporite pe care le are specialistul în societatea noastră modernă socialistă. în acest context, o preocupare de prim ordin a fost acordată pregătirii în anii de studenție a unor specialiști cu profil larg, în mod diferențiat, în toate sectoarele de în- vățămînt.Trecînd la îndeplinirea îndatoririlor ce i-au fost trasate prin Directivele Plenarei C.C. al P.C.R., din aprilie 1968 și Legea, privind dezvoltarea învățămîntului, ministerul nostru a stabilit, în urma unor studii atente și a unor dezbateri largi, cu toți factorii interesați, comasarea u- nor specialități cu profil îngust, astfel îneît numărul total de specialități se va reduce în anul de învățămînt 1969/70 la 163 față de 187 cîte erau în actualul an. în învățămîntul superior tehnic, numărul specialităților urmează să fie redus de la 68 Ia 59. iar în învățămîntul universitar și pedagogic de la 76 Ia 53. Totodată, s-a trecut și la reducerea diferențiată a duratei de școlarizare, în funcție de specificul și de gradul de dificultate al fiecărei specialități.Pe baza Indicațiilor conducerii de partid și în urma criticilor care au arătat că planurile și programele de învățămînt erau insuficient legate de problemele majore, practice ale economiei și culturii și că deseori nu țineau seama de progresele obținute pe plan mondial în domeniul științei și tehnicii, Ministerul învățămîntului a stimulat, în cursul ultimelor șase luni, acțiuni susținute, la nivelul catedrelor, consiliilor profesorale, cu consultarea specialiștilor din învățămînt și din producție, în vederea îmbunătățirii și modernizării acestor importante documente ale învățămîntului. Planurile și programele noi — elaborate cu concursul cel mai larg al corpului profesoral — se referă la întreaga durată a procesului de în- vățămînt, pentru întreaga perioadă a studiilor. în urma acțiunilor întreprinse, pentru anul universitar 1969/1970 se vor aplica, la anii I șl II de la toate specialitățile, planuri noi de învățământ, care reflectă, ca parametrii de bază, creșterea ponderii științifice fundamentale, un raport mai judicios între activitățile aplicative și cele teoretice, realizarea unei succesiuni raționale a disciplinelor de studiu și a unul volum de ore optim pentru predarea lor, folosirea mai largă șl judicioasă a disciplinelor la alegere. In același timp s-a urmărit degrevarea studenților în ceea ce privește numărul de ore pe săptămînă (în sectorul universitar în medie 25 ore pe săptămînă, iar în sectorul tehnic 28—29 ore pe săptămînă). Numărul maxim de examene pe an este de 7, iar în ultimul semestru de studii de maximum 5.Tinînd seama de parametrii enunțați, -în toate planurile de învățămînt ponderea pregătirii științifice fundamentale ocupă 65—75 la sută din vo
lumul de ore afectat întregii durate

Prof. univ.
Miron CONSTANTINESCU

adjunct al ministrului învăfămîntului

de școlarizare. în învățămîntul superior tehnic au fost dezvoltate discipline ca matematica, fizica, rezistența materialelor, statica construcțiilor, organe de mașini etc., cu un rol preponderent în formarea teoretică a viitorilor ingineri. în învățămîntul universitar, la facultățile de matematică, fizică, chimie, biologie, istorie s-a renunțat la pregătirea pe domenii înguste, de strictă specializare, realizîndu-se în acest mod o profilare mai largă a viitorilor profesori, accentul punîndu-se pe disciplinele de bază ale fiecărei specialități, în același timp, în noile planuri de învățămînt au fost introduse discipline moderne ca : circuite electrice — la facultățile de electronică : calculul structurilor, programare-optimi- zare, sisteme informaționale, la facultățile de construcții și altele. La facultățile de fiiologie din cadrul universităților estetica a fost introdusă ca disciplină obligatoarie de profil. De asemenea, au fost contopite. în cursurile de bază discipline cu extindere mai mică, care în anii pre- cedențl au fost concepute artificial ca independente.în mod firesc, în această acțiune de perfecționare, un capitol important îl constituie promovarea noului din știință, tehnică, viața socială în pregătirea curentă a viitorului specialist. Deși planurile de învățămînt sînt documente stabile ale conținutului învățămîntului, totuși, pentru ca acestea să reflecte continuu elementele noului, în ultimele semestre sînt prevăzute 2—3 cursuri la alegere, care aprofundează unele aspecte ale disciplinelor de bază. S-a avut grijă ca prin disciplinele la alegere să se asigure o anume mobilitate procesului de învățămînt, fără ca prin a- ceasta să se creeze subsecții sau specialități cu un profil prea îngust.în noile planuri de învățămînt s-a aplicat un sistem îmbunătățit de predare a științelor sociale. Astfel se a- sigură o mai bună eșalonare a disciplinelor pe ani de studii, fapt care a creat’ posibilitatea aprofundării unitare a disciplinelor de marxism-leninism, precum și realizarea unei diversificări în raport cu cerințele ce decurg din profilul fiecărui institut sau facultăți. Au fost introduse, totodată, unele cursuri de științe sociale și în rîndul disciplinelor facultative (sociologie industrială, sociologie rurală, istoria filozofiei, etică etc.).Noile planuri de învățămînt. definitivate în lumina Tezelor și Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R.. vor asigura un cadru stabil, de perspectivă, pregătirii cadrelor cu înaltă calificare necesare dezvoltării impetuoase a țării noastre socialiste, precum și posibilități de modernizare continuă a procesului de în- vătămînt. în această perspectivă capătă o însemnătate deosebită indicațiile conducerii noastre de partid, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, de a asigura lichidarea tu-

turor neajunsurilor care mai dăinuie în desfășurarea procesului instructiv- educativ. întregul corp profesoral, forurile de conducere din învătămîn- tul superior au datoria de a continua consecvent acțiunea de perfecționare a conținutului cursurilor prin eliminarea balastului de cunoștințe învechite sau neesențiale pentru a situa adevărata noutate științifică în miezul prelegerilor, al seminariilor. Esențial este, de a- semenea. să se asigure cu mai multă rapiditate decît pînă acum tipărirea manualelor si tratatelor necesare studenților prin urgentarea predării manuscriselor, aplicarea cu fermitate a înțelegerii încheiate recent între ministerul nostru și Comitetul de Stat pentru Cultură si Artă în vederea accelerării tipăririi acestor lucrări cît si prin folosirea mai judicioasă a posibilităților create în ultimul timp de a se multiplica în cadrul diferitelor instituții de învățămînt superior cursurile solicitate într-un tiraj mai mic. După cum se știe. în cursul a- cestui an de învățămînt — ca expresie a dezvoltării democratismului socialist — au fost create consiliile profesorale si senatele universitare, care se dovedesc organisme viabile, instrumente de lucru eficiente pentru realizarea procesului de perfecționare a scolii noastre superioare. Va trebui să asigurăm. în viitor realizarea integra-, lă a importantului lor rol. îndrep- tîndu-le atenția în si mai mare măsură spre problemele de conținut ale învățămîntului si educației. Un cîmp larg de perfecționări este deschis încă în relația nrofesor-stu- dent. respectiv. în activitatea ace- ■ lor cadre didactice cărora li s-a încredințat îndatorirea de a răspunde de pregătirea si educarea u- nor grupe de studenti.Apropiatul eveniment important din viața partidului și poporului nostru, Congresul al X-lea al P.C.R., găsește învățămîntul nostru superior în plin proces de perfecționare. încadrîn- du-1 organic în dezvoltarea generală a tuturor ramurilor de activitate din economia și cultura noastră, documentele pregătitoare ale Congresului îi fundamentează sarcina de bază : dezvoltarea și modernizarea în pas cu evoluția societății și cuceririle moderne ale cunoașterii științifice, în concordanță cu cerințele economiei naționale, științei și culturii. Pregătirea cadrelor necesare tuturor sectoarelor vieții economice și sociale se va desfășura pe baza unui program special pentru perioada 1971—1980, un accent deosebit punîn- du-sc pe dezvoltarea învățămîntului superior tehnic și economic, pe dezvoltarea învățămîntului de subingi- neri.Ministerul învățămîntului și întregul corp profesoral vor milita neobosit pentru îndeplinirea amplului program de dezvoltare a școlii noastre elaborat de partid, contribuind cu toată stăruința, inițiativa și spiritul de răspundere la ridicarea continuă a calității învățămîntului superior, la formarea .complexă a specialiștilor chemați să participe cu toate forțele lor la edificarea României socialiste moderne.

Operă monumentală
de gîndire și sinteză creatoareFără îndoială că nu numai pentru mine Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului constituie o lectură capitală, atît de cuprinzătoare și de înnoitoare în această a 25-a vară de cînd poporul descătușat a pornit să-și făurească destinul. Operă monumentală. de gîndire și sinteză creatoare, despre eforturile.. împlinirile si învățămintele istorice spre progres, spre desăvîrsire a societății noastre socialiste. Tezele ne oferă sensuri si satisfacții multiple. Poate. înainte de toate, prin faptul retrăirii și repat- ticipării, în adevăratele sale proporții, la uriașul act revoluționar care a transformat din temelii tara, propulsînd-o pe o orbită ireversibilă a dinamismului multilate-

de în- lu- sa-

ral. a tinereții si elanului. Ne confruntăm în acest document istoric cp tumultuosul sfert de veac, de creație istorică conștientă, de plămădire colectivă. care poartă amprenta noastră a tuturor. dar poartă de a- cum si pecetea timpului. a momentelor încercare, ca si a vătămintelor sale cide. a proporțiilorle reale, a acumulărilor lente si a salturilor rapide. Confruntăm prin acest document perspectivele luminoase ale tării si avem temeiuri numeroase să le gîndim cu exactitate pentru că în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului am consemnat cu înaltă satisfacție că știm să înfăptuim ceea ce hotărîm. că programul pe care partidul îl propune poporului este

MIKO Ervin

realist si mobilizator, deschizînd moi căi pentru perfecționarea social-economică a tării, Dacă, la acel început de sfert de veac, refacerea prin muncă patriotică a unui pod aruncat în aer în timpul războiului, repunerea în funcțiune a unui atelier distrus ne-au dat bucurii și elanuri necunoscute înainte. dacă ne-a umplut de emoții si entuziasm primul plan de electrificare a tării. dacă floarea unui tineret inimos a plecat pe primele șantiere ale socialismului, ducînd.cu ea multă voință si înțelegere, spirit de sacrificiu si răspundere, pentru a construi o nouă lume.

pe singurul drum posibil, cert, dacă zecile și sutele de evenimente ale elanului ' creator de care au fost cuprinși sute de mii de oameni au rămas puternic întipărite pe toate meleagurile tării în conștiințe. în ziduri si temelii nepieritoare, cu atît mai mult râmîi cu o impresie profundă, cu o mulțumire și satisfacție împlinită, con- templînd tabloul măreț al zilelor de azi. Ne găsim puși fată în fată, prin lapidarele formulări ale Tezelor, prin dimensiunile concrete ale Directivelor cu tabloul complex al operei înfăptuite de milioane de eroi, care își văd fructificate e- forturile. sacrificiile, elanurile, biruind asupra timpului, realizînd azi. fată de ieri, cinci roade în fiecare an în uzinele, centralele e- lectrice. fabricile sau în școlile sale moderne.Dar adevărata esență a acestor documente constă în valorificarea superioară a roadelor unei etape istorice, a unui bogat și cutezător experiment. social, din care am știut să .învățăm arta desăvârșirii personalității, noastre, și colective, și umane.

și economice, și sociale, și culturale, și patriotice, și internaționaliste. - Ele devin un act care ne pasionează, ne răscolesc, ne invită la participare tocmai prin anticiparea, previziunea lucidă, științifică, dar plină de îndrăzneală creatoare a anilor ce ne stau în față, pentru a le da de acum scop, un tiv, plin obiective care să din toate vedere

omul omniprezent în fiecare cuvînt, în fiecare cifră. Citind despre mai mult curent, mi-a răsărit în față imaginea puternică, pregnantă, a omului care zăgăzuiește Dunărea la Porțile de Fier, oțelul pentru mine a adus figura concentrată a omului ce dirijează de la panoul de comandă lingourile de foc în marea hală de pe platoul Galaților, aluminiul îmi evocă dăruirea și entuziasmul maiștrilor de la Oradea și de la Slatina.Dacă poezia muncii, care ne-a înfrumusețat viața în acest sfert de veac, a inspirat o- pere durabile, din care multe vor rămîne în patrimoniul culturii noastre, cu atît mai mult ea va putea constitui o sursă de inspi- . rație într-o nouă etapă, care va cunoaște o amploare fără precedent, o desăvîrșire și o mare bogăție, atît a mediilor pe care artistul este chemat să le investigheze cît și a mijloacelor de expresie. E o datorie nobilă a tuturor creatorilor de frumos.Căci marele, semnificativul erou al zilei de azi și de mîine, este și va rămîne.: omul, cel care prin exemplul, dăruirea șl pasiunea lui, a știut și știe să-și îmbogățească sufletul și viața.

un țel, un conținut ac- de miez, de majore, ne ridice punctele de pe o nouă treaptă, superioară, să ne dea satisfacții sporite de cetățeni, pa- trioți, oameni de cultură, participanți la progresul țării noastre, al socialismului, al lumii întregi. Concepută printr-un admirabil efort de curaj și gîndire înțeleaptă, de către geniul creator al poporului, întruchipat în partidul nostru, această pasionantă carte a viitorului dată/ spre dezbatere publică milioa- . nelor de eroi ai ei, cei care îi vor da în cu- rînd viață, cîștigă de pe acum 6 puternică atracție, entuziasm, a- tașament,' punînd în mișcare mințile și sufletele, scoțînd la iveală de pe acum noi e- nergii și inițiative.Ceea ce m-a captivat, în primul rînd, în aceste documente a fost partea lor vie.

documentelorDezbaterea publică a

întrecerea socialistă
se îmbogățește cu nume

(Urmare din pag. I)examinarea competentă și exigentă a problemelor rqajore ale perfecționării și ridicării calitative a nivelului activității economice, în lumina obiectivelor de ansamblu și pe ramuri industriale, subliniate de Teze si proiectul de Directive. Este absolut normal ca în centrul dezbaterilor să stea problemele legate de promovarea largă a progresului tehnic, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, ridicarea performantelor tehnice și calitative ale produselor, creșterea în continuare a eficientei economice — definită în documentele, de partid ca factor al dinamismului economic. O atenție deosebită trebuie acordată găsirii modalităților concrete care să asigure fructificarea cît mai deplină a rezervelor interne existente în întreprinderi, a potențialului lor tehnic, material și uman. Vizînd asemenea o- biectlve de mare însemnătate economică, dezbaterile vor trebui să se axeze, totodată, pe relevarea căilor și măsurilor care să asigure realizarea riguroasă, la tot-i indicatorii, a planului pe anul 1969 în fiecare întreprindere. îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecere.Dat fiind..marele volum de investiții care urmează să se reșlizeze în viitorul cincinal pentru asigurarea dinamismului economiei naționale, pentru modernizarea ei continuă, este deosebit de important ca în adunările de dezbateri ale organizațiilor de partid din întreprinderile de construcții, din institutele de proiectare, din ministerele și organele titulare de investiții, să se acorde întreaga atenție problemelor care privesc îmbunătățirea generală a activității de investiții, creșterea eficienței eforturilor materiale pe care le face societatea noas-

tră pentru dezvoltarea economică în ritm susținut a țării.în adunările de partid din unitățile agricole socialiste, dezbaterea documentelor pentru cel de-al X-lea Congres, al P.C.R. trebuie să fie axată pe problemele care se cer soluționate în vederea sporirii producției vegetale și animale, prin folosirea mai bună a, pămîntului și a bazei tehni- co-materiale, pentru creșterea contribuției agriculturii la formarea venitului național, la îmbunătățirea a- provizionării populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime. în întreprinderile agricole de stat, este necesar să se dezbată pe larg măsurile care trebuie luate pentru ca ele să devină unități model din punct de vedere al organizării, al metodelor de. cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor, al producției, productivității muncii și rentabilității. De maximă însemnătate este ca, în adunările comuniștilor din cooperativele agricole, să se analizeze aria largă a posibilităților de creștere a producției, de sporire a averii obștești, precum și a modalităților de dezvoltare a democrației cooperatiste și de stimulare a participării tot mai active a maselor de țărani la conducerea agriculturii. în adunările din ’ întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, un accent deosebit trebuie pus pe examinarea căilor de creștere a contribuției mecanizatorilor la sporirea producției în cooperativele agricole, a posibilităților de ridicare a productivității muncii și de reducere a cheltuielilor de întreținere și exploatare. Este foarte important ca principalele concluzii reieșite din dezbateri să . fie urmate de măsuri imediate materializate în intensificarea lucrărilor de întreținere a culturilor, accelerarea

pregătirilor pentru strîngerea recoltei, realizarea lucrărilor de irigații planificate, asigurarea unor cantități cît mai mari de furaje, îndeplinirea planurilor de producție în zootehnie.Dezbaterile adunărilor de partid din, institutele și centrele de cercetare trebuie să situeze pe prim plan sarcinile ce le revin în soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, de dezvoltarea industriei și agriculturii, a celorlalte sectoare ale economiei, de accelerarea procesului de valorificare a cercetării, scurtarea ciclului de cercetare și aplicare în practică a rezultatelor dobîndite. Desigur, în organizațiile de bază dininstituțiile de artă și cultură se vor dezbate aprofundat căile și modalitățile care asigură răspîndirea tot mai eficientă a valorilor culturii naționale și uni- . versale în rîndul poporului, perfecționarea activității instituțiilor de artă și cultură, participarea mai activă a intelectualității la ridicarea nivelului de cultură și civilizație al întregului popor. în școli și facultăți. dezbaterile trebuie concentrate în principal asupra problematicii complexe a perfecționării și modernizării procesului de învățămînt, a e- ducării tineretului în spiritul concepției științifice, materialiste despre lume, al idealurilor de viață comuniste. al devotamentului față de partid, al dragostei față de patrie.Prin caracterul lor, prin faptul că la dezbateri participă masa largă a oamenilor muncii, acestea vor trebui să ducă la o puternică intensificare' a muncii politico-ideologice, să pri- lejuiască înțelegerea și aprofundarea politicii partidului de către toți membrii de partid, de către toți oamenii muncii, a învățăturii marxist- leniniste, pe care o aplică consecvent, în mod creator, Partidul Comunist Român în întreaga sa activitate. în

adunările ce vor urma, în mod firesc un loc important va reveni dezbaterii politicii externe a Dartidului și statului nostru, politică bazată pe respectarea neabătută a principiilor marxîsm-leninismului, animată consecvent de sentimentul solidarității internaționaliste și al înaltelor îndatoriri față de popor, ale cărei principii au fost pregnant subliniate în Tezele C.C. al P.C.R., în cuvântarea de amplu ecou rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova.Conferințele municipale, orășenești și județene de partid vor constitui un moment important în ampla activitate pregătitoare a Congresului al X-lea al partidului. Succesul conferințelor va fi cu atît mai mare, scopul lor cu atît mai -deplin rea- ' icu cît prezentarea și explica- -problemelor fundamentale pe le cuprind Tezele C.C. al P.C.R.lizat rea care le cuprind Tezele C.C. al P.C.R. și a proiectului de Directive se va conjuga cu analiza aprofundată a sarcinilor economice, politice și organizatorice care stau în fața organizațiilor de partid.Hotărîrea recentei plenare a C.C. al P.C.R. de a supune documentele pentru Congresul al X-lea nu numai dezbaterii în organizațiile de partid, ci și în presă, în cadrul organizațiilor de masă și obștești, se integrează firesc în practica încetățenită de conducerea partidului nostru de a se sfătui permanent cu poporul. îndeplinindu-și rolul important ce-i revine în viața țării noastre, Frontul Unității Socialiste va organiza și coordona, sub conducerea organelor de partid, activitatea de dezbatere a Tezelor C.C. al P.C.R. și a proiectului de Directive, cu masele de oameni ai muncii. Prin organizațiile de masă și obștești din Frontul Unității Socialiste — sindicatele,

și performanțe noilocalități noi pe harta tot mai densă a industriei românești.D.esigur, nu mulți cititori au auzit de Exploatarea minieră Voivozi. Dar în această îndepărtată întreprindere din județul Bihor există un colectiv de oameni harnici și pri- cepuți care raportează îndeplinirea planului de producție pe primul semestru al anului. Pînă în prezent, minerii acestei exploatări au extras și livrat peste plan 17 500 tone de lignit, 2 570 tone de bitum, 300 tone de uleiuri polare și 2 800 tone de nisip bituminos. Față de aceeași perioadă a anului 1968, minerii de la Voivozi au sporit producția cu 58 200 tone de lignit, realizate pe seama creșterii productivității muncii.Orăștie — un alt nume nou șl o, nouă performanță pe harta dinamică a industrializării ! în’ apropierea vestigiilor dacice ale Sarmizegetusei, noua fabrică chimică a atras vechiul orășel ardelenesc în orbita urbaniză-» rii moderne, a civilizației socialiste. Cu o mîndrie justificată de noua lor condiție industrială și citadină, fapt ce ilustrează pregnant politica partidului nostru de ridicare a luturor o- rașelor și județelor țării la cotele înalte ale progresului economie și social,' chimiștii din Orăștie ne aduc la cunoștință că au îndeplinit angajamentul luat în cinstea Congresului partidului și a aniversării eliberării patriei, de a da anul acesta produse peste plan în valoare de 2 milioane lei.Unitățile din industria chimică a județului Prahova au anunțat îndeplinirea planului producției globale pe primul semestru al anului, precum și a mai mult de 80 la sută din angajamentele luate pe întregul an. Pînă la finele acestei luni se preconizează realizarea, în plus, a diferite produse, ca polietilenă, di- metiltereftalat, fenol, acetonă, anvelope, detergenți, superfosfați și altele, în valoare de peste 60 milioane lei.De asemenea, în întreprinderile din județul Brașov se desfășoară o însuflețită și rodnică întrecere în întîmpinarea marilor evenimente din acest an ale poporului nostru. Măsurile luate pe linia organizării științifice a producției și a muncii, modernizării mașinilor și utilajelor, ridicării, nivelului de calificare a muncitorilor și tehnicienilor au făcut ca un număr de 11 colective să-și îndeplinească, pînă în prezent, angajamentele luate la producția globală pe întregul an. Față de angajamentul total de 25 385 000 de lei, cele 11 întreprinderi au realizat o producție suplimentară în valoare de circa 40 milioane de lei. Rezultate deosebite ■au . obținut colectivele Fabricii ele stofe Brașov, uzinei „Hidromeca- nica“ și Direcției industriei locale. Analizindu-și posibilitățile în urma unor noi studii, cele 11 întreprinderi și-au suplimentat angajamentele est încă 25 milioane de lei.

5Toate județele țării sînt conectate la întrecerea socialistă ce se desfășoară cu o intensitate crescîndă în cinstea Congresului al X-lea al par- ■ tidului nostru și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României. Dar însăși conectarea la această largă și‘ însuflețită întrecere se datorește faptului că toate județele patriei au fost conectate în ultimii ani la fluxul înnoitor al industrializării socialiste, au fost atrase în circuitul dinamic al întregii economii naționale. De aceea, pe agenda întrecerii apar nu numai fapte și succese noi, ci și nume de

i

organizațiile de tineret, de’ femei, uniunile de creație, asociațiile oamenilor de știință, consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare etc. — se vor organiza în întreprinderi, instituții, în orașe și comune, adunări, dezbateri și alte activități în vederea popularizării politicii interne și externe a partidului, a cunoașterii sarcinilor și obiectivelor de viitor, sintetizate în Tezele C.C. al P.C.R. și în proiectul de Directive, înaltul spirit de responsabilitate care va caracteriza, fără îndoială, a- ceste dezbateri, este impus de faptul că, pe baza concluziilor ce vor rezulta, Comitetul Central va definitiva documentele care vor fi supuse spre aprobare Congresului al X-lea al P.C.R. Mandatul cu care vor fi investiți delegații la Congres va exprima poziția organizațiilor de partid, pe care le reprezintă, față de Teze și proiectul de Directive, observațiile, propunerile și sugestiile pe care sînt împuterniciți să le prezinte. Astfel, se asigură ca hotărîrile ce se vor adopta la Congresul al X-lea să exprime în mod fidel voința și interesele tuturor comuniștilor, ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii — indiferent de naționalitate — să fie cu adevărat emanația gîndirii colective a partidului, a poporului, a întregii noastre societăți.Organele și organizațiile de partid au datoria să ia toate măsurile necesare pentru buna pregătire și desfășurare a adunărilor și conferințelor extraordinare de partid, a dezbaterilor din cadrul organizațiilor de masă și obștești, să fructifice capacitatea creatoare a acestor forumuri civice chemate să-și spună cuvîntul autorizat și competent asupra viziunii de ansamblu și a modalităților prin care vom asigura în următorii ani continuarea operei de edificare socialistă a patriei.
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MIHAI EMINESCU PRIMIRE LA C.C. AL P.GR. Cronica zilei

marele nostru 
Solidar cu 

destinul poporului

contemporan
Călătoria fără de sfîrșit 

a Luceafărului

La 14 iunie, tovarășul Dumitru Popescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R., președintele Comitetulțji Executiv al consiliului popular, primarul general al Capitalei, a primit delegația Comitetului orășenesc de partid și a Sfatului popular orășenesc Budapesta, condusă de Istvân Sarlos, membru al C.C. al P.M.S.U., preșe

dintele Comitetului Executiv al Sfatului popular orășenesc Budapesta, care la invitația Comitetului municipal de partid și a Consiliului popular municipal București, a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră.Primirea" s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.A fost de fată Jozsef Vince, ambasadorul R.P. Ungare la București.în cursul aceleiași zile, delegația ungară s-a înapoiat la Budapesta.(Agerpres)

Zoe DUMITRESCU - BUȘULENGA

Astăzi cînd, cu prilejul comemorării a 80 de ani de la moartea Luceafărului poeziei românești, vorbim, ca întotdeauna de altfel, despre contemporaneitatea primului liric, al literaturii noastre, despre contemporaneitatea eminesciană, ne gîndim deîndată la noțiunea de comunitate absolută între un artist, desăvîrșit inte-, grat destinului național, și poporul său. Comunitatea aceasta se trage, se prelungește din prezenta integrală a poetului și gînditorului jn epoca lui. din cunoașterea perfectă șl acceptarea trecutului comun, a istoriei neamului, din pătrunderea spiritului național în adîncime, din însușirea idealurilor poporului în planul viitorului.Geniile produse de un popor au calitatea de a întrevedea în faptele contemporane, în sistemul de forțe ale momentului istoric, direcțiile dezvoltării viitoare. Din ideile sociale și politice, din nucleele de mituri autohtone, din cunoașterea si capacitatea de transfigurare a folclorului, din folosirea în combinații uluitoare a posibilităților expresive ale limbii naționale. se alcătuiește profilul artistului national care, fiind o cutie de rezonanță, suprăsensi- bilă si recept.înd finele nuanțe ale fenomenelor timpului, devine

tea țării sale a fost poate printre cele dintâi care i s-au revelat, nu numai ca adevăr fundamental, dar și ca un imperativ de afirmat, ca o necesitate de împlinit. Conștientă și voită, legătura dintre poet și popor a însemnat o tendință de cunoaștere întreagă și de contopire permanentă cu miturile naționale, cu scara valo-rezența cea mai ’emporână, cea con- mai .rilor etice ale țării , și - ale poporului, cu for-actuală a epocii sale. Iar timpul care trece peste genii nu tocește, ci, dimpotrivă, sporește puterile lor. Se cern prin vreme ideile unei opere, întrebările, sunetul ei. într-un fel care nu împuținează, ci sporește, dacă există în ea acel sîmbure de adevăr etern care-i dă consonante cu toate etapele istorice ale e- voluției poporului din care s-a născut poetul'.Or, în profilul personalității eminesciene, linia de participare la direcția națională se bucură de relieful cel mai proeminent, el alcătuind dominanta e- xistenței și gîndirii artistului. Opera lui nu respiră naționalul într-un fel pitoresc, fiid- că e născută dintr-o pilduitoare întîlnire între popor și artistul de geniu care-1 exprimă și-1 reprezintă.Pentru poet realita

tele creatoare ale celor mulți. De aceea investigația gînditorului și poetului șe îndreaptă mai ales spre acele momente care au fixat o conștiință istorică românească, spre acele zone care au păstrat particularitățile unei mitologii naționale, spre toate, straturile succesiv sedimentate ale limbii noastre.Ancorarea aceasta în straturile cele mai vechi ale trecutului, pietatea cu care a urmărit orice act de a- firmare a ideii de libertate a țării și a poporului său și de dreptate socială, orice act de civilizație și cultură săvîrșit de înaintași, dăruiesc poetului certificatul cel mai strălucit de poet național, care n-a cunoscut altă idee mai nobilă .decît aceea a integrării in destinul patriei sale. Aceasta condiționează atitudinea

lui Eminescu față de vremea în care a trăit și pe care a conside- rat-o atît de jos pe scara valorilor istorice. Așa se explică vehemența criticii eminesciene din Scrisori și articole politice, care reprezintă expresia nemulțumirii funciare, a neaderenței lui la un moment imperfect din această evoluție pe care el o vedea grandioasă în liniile ei directoare.în gîndirea politică și în artă, viziunea critică ține tocmai de legătura cu permanențele nobile ale procesului nostru istoric, cu poporul pe care întotdeauna l-a respectat și omagiat, așa cum inspirația folclorică în sensul cel mai adînc ține de cufundarea indispensabilă în fîntîni- le care hrănesc mersul nostru neîncetat mai departe.Sinteză excepțională 
a tuturor tradițiilor naționale de istorie și cultură, Eminescu este contemporan cu toate etapele istorice românești, fiindcă a știut să coboare și să urce pînă în regiunile profunde ale permanențelor noastre ca un descoperitor de comori etice și estetice, cu care a construit o operă de perfecțiunea acelora sprijinite pe măteile creatoare colective ale popoarelor.

A vroit să înțeleagă tot. a vroit să trăiască în tot. A existat într-un moment cultural în care prezenta geniului era o majoră necesitate și a împlinit cea de-a doua sinteză fundamentală a spiritului nostru liric Si meditativ, legînd printr-o irepe- tabilă alchimie a cuvîntului, „gura de rai" a Mioriței cu călătoria fără de sfîrșit a Luceafărului. Mihai E- minescu a existat într-un timp a- nume, așezat la cumpăna dintre trecutul și viitorul culturii noastre. Din piscul operei sale, înaintașii se văd mai bine. înveșmîntati în mantii solemne. iar cuvîntul discipolilor a- devărati — adică al tuturor celor ce au înțeles că unicul omagiu este gîn- dul rostit original si cu aleasă vorbă— rotește asemeni unor păsări mă- iastre în. marea înălțimilor sale.„Pe cît se poate omenește prevedea— scria Titu Maiorescu, într-o profeție. intr-o intuiție, ea însăsi de geniu — literatura poetică română 
va începe secolul al XX-lea, sub 
auspiăiile lui, și ■forma limb ei na
ționale, care și-a găsit în poetul E- 
minescu cea mai frumoasă înfăptui
re pînă astăzi, va fi punctul de ple
care pentru toată dezvoltarea viitoa
re a vestmîntului cugetării româ
nești".Din paginile revistei „Familia" a început călătoria eternă către viitorime a versului eminescian. Generații după generații au învătat a descoperi — într-uri ritual cultural modificat prin decenii. în care doar gestul apropierii de geniul său a rămas statornic — acel univers de gîndiri și de imagini pe care un secol nu e-n stare să le-ncapă. Sunetele de orgă făurite din cele mai neprevăzute structuri metalice ale poeziei sale ne-nsotesc trecerea prin vreme, devenite, printr-o națională acceptare, expresie a existentei si demnității noastre spirituale.Descoperim si înțelegem cu Poetul universul — luna, stelele, marea, păsările. teiul, lacul, toate elementele de referință pe care ni le îngăduie existenta, pînă la invizibilul atom ; pentru că a avut temeritatea îngăduită numai geniului de-a nu lăsa să rămînă nimic o „enigmă neexplicată". Cu Poetul am învătat să privim în iur. să descoperim cu fantastică uimire o față a lucrurilor ce ne-ar fi rămas altfel poate necunoscută. ori, cu certitudine, netradusă în cuvinte. Și oricîte dovezi noi se vor aduce, luna va rămîne pentru noi aceeași, plutind „pe miscătoarea mărilor singurătate", mereu o vom Privi cu ochiul secret al poeziei : „Părea 
că printre nouri s-a fost desăliis. d" 
poartă, I Prin care trece albă regina 
nopții moartă". Ne vom descoperi cu gravitate în fata marelui personaj al liricii românești, Codrul, despre care știm, parcă de cînd există, că „Împărat slăvit e codrul, I Nea
muri mii ii cresc sub poale, / Toate 
înflorind din mila / Codrului, mă
riei sale. / Lună, Soare și Luceferi I 
El le poartă-n a lui herb, / Impre- 
jv.ru-i are dame I Și curteni din nea
mul Cerb". Pătrunzînd. în clipe de mare liniște. în cetatea stejarilor si fagilor, a brazilor, vom asculta îndemnul. venind din ecoul, din permanenta conștiinței sensibilității noastre, pe care ne-a dăruit-o Poetul printr-un gest devenit irepetabil : „în al umbrei întuneric I Te ase
măn unui prinț, I Ce se uit-adînc în 
ape I Cu ochi negri și cuminți; / Și 
prin vuietul de valuri / Prin mișcarea naltei ierbi, / Eu te fac s-auzi în taină / Mersul cîrdului de cerbi; 
I ... / Și privind în luna plină / Ca 
văpaia de pe lacuri I Anii tăi se par 
ca clipe / Clipe dulci se par ca 
veacuri".Ori vom desluși din marmura silabelor înțelegerea surprinzătoare a u- niversului : „La steaua care-a răsă
rit / E-o cale atît de lungă, ! Că mii 
de ani i-au trebuit / Luminii să ne-a- 
jungă. / Poate de mult s-a stins în 
drum / In depărtări albastre I Iar 
raza ei' abia acum I Luci vederii 
noastre. I Icoana stelei ce-a murit / încet pe cer se suie; / Era pe cînd

nu s-a zărit, / Azi o vedem, și 
nu e“....A vroit să înțeleagă tot. a vroit să trăiască în tot. în această realitate decisivă a existentei sale se află geneza versurilor vizionare, căci fiind o conștiință febrilă a vremii sale, asemeni unui fluviu impetuos, poetul avea să se lovească adesea de malurile care-1 împrejmuiau. încercînd zadarnic să-i domesticească vîltorile. trecerea prin timpul său, vulcanică și oracolară. Protestul a .-cristalizat în poezii profetice. nemuritoare : 
„Sculați-vă!... căci anii trecutului 
se-nșiră, / în șiruri triumfale stindar
dul. îl resfiră, I Căci Roma a-nviat / 
Din nou prin glorii calcă cu fața în- 
zeită, t Cu faclele nestinse, puterea-i 
împietrită, / Poporul împărat".Versul eminescian, după cum se știe, s-a turnat în tipare melodice cu sunet de bronzuri rare și de argint lunar, în urma unei titanice înverșunări împotriva nestatornioiei cuvîntului, unei tenace căutări a secretei lui forte de a impresiona, de a năzui expresivitatea supremă și comunicarea continuă.Cutezînd cu șansele geniului o transmitere în imagine a „lumii cea aievea", Eminescu i-a aflat acesteia dimensiunea spirituală activă și a profesat în numele ei o poezie autentic socială, prin care conștiința 
patriotică a poetului se propune ne
muririi. „Scrisorile", „împărat și 
proletar", „Epigonii", „Junii co- 
rupți", „Rugăciunea unui dac", „Via
ța", „Umbra lui Istrate Dabija-voie- 
vod" — iată titluri a căror simplă numire e îndeajuns pentru a trezi emoția cititorului si a depune mărturie asupra conștiinței sociale, patriotice a poetului.Pentru Mihai Eminescu nu există trecut, prezent și viitor ; există un 
unic timp, poetul avînd marele drept, pe care numai geniile lumii îl au, de a fi mereu contemporan. Explicația as afla-o' adăugind geniului si muncii sale titanice — dovadă atît de frecvent citatele manuscrise dar si patima pentru sinteze filozofice si culturale — conștiința limpede a ro
lului literaturii pe care n-a privit-o 
niciodată cu ochi de glacialitate a- 
ristocratică. Eminescu a fost unul din marii noștri poeți angajați, fapt ce s-ar cere nu numai observat ci si mai minuțios demonstrat, cu atît mai mult cu cît fiecare epocă spirituală 
are datoria de a-și descoperi voca
ția fundamentală și în spiritul înain
tașilor. Afirmînd că o adevărată literatură „nu se poate întemeia decît pe graiul viu al poporului, pe 
tradițiile, obiceiurile si istoria lui. pe 
geniul lui", poetul aducea în sprijinul afirmației autoritatea monumentală a operei.Scriind : „Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie, / Tara mea de glo
rii, țara mea de dor ? Brațele ner
voase, arma de tărie, / La trecutu-ți 
mare, mare viitor 1 I Fiarbă vinu-ri 
cupe, spumege pocalul, / Dacă fiii-ți 
mîndri aste le nutresc, / Căci rămîne stînca, deși moare valul, / Dulce 
Românie, asta ți-o doresc", poetul întregea un Testament cum puține s-au zidit din cuvinte, lăsîndu-1 drept semn, drept îndreptar pentru actele noastre de . azi si de mîine.Am cutezat să ne apropiem cu vorba de templul poeziei sale, mereu sub povara acelor memorabile rînduri argheziene : „A vorbi de 
poet este ca și cum ai striga într-o 
peșteră vastă... Nu poate să ajungă 
vorba pînă la el, fără să-i supere tă
cerea. Numai graiul coardelor ar pu
tea să povestească pe harpă, și să le
gene. din depărtare, delicata lui sin
guratecă slavă"...

Am făcut-o cu emoția, poate nu îndeajuns mărturisită cuvintelor, și cu credința că nu-i vom supăra tăcerea. că se va justifica. întrucîtva măcar, cutezanța de a alege din monumentul definitiv al poeziilor sale doar unele inscripții scrise pe. cîteva lespezi de către cel care a 
vroit să înțeleagă tot, să trăiască în 
tot și a izbutit.

. Nicolae DRAGOȘ

Delegația parlamentară tunisiană 

in vizită la Brașov
Sîmbătă dimineață, delegația Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, condusă de dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale, a plecat într-o călătorie prin țară.în orașul Brașov, .la sediul Consiliului popular al județului Brașov, oaspeții au avut o întrevedere cu președintele Comitetului Executiv, Gheorghe Pană, și cu alți reprezentanți ai organelor locale de stat. Cu acest prilej, oaspeții au primit explicații privind organizarea și activitatea consiliului popular. în continuare, parlamentarii tunisieni au fost oaspeții Uzinei de tractoare, unde, după un scurt expozeu al directorului general, ing. Emil Oniga, au vizitat principalele secții de prpducție. în cursul după-amiezii, parlamentarii tunisieni s-au întîlnit cu cadre didactice de la Institutul politehnic din Brașov. Au fost vizitate apoi că-

minele de studenți, cantina, laboratoarele și cîteva ateliere ale institutului, precum și unele cartiere noi de locuințe și monumente istorice din orașul Brașov. Președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Brașov a oferit un dineu în cinstea delegației Adunării Naționale a Republicii Tunisiene. în timpul dineului, Gheorghe Pană și dr. Sadok Mokaddem au rostit toasturi. Parlamentarii tunisieni sînt însoțiți în călătoria prin țară de deputății Gheorghe Vasilichi, președintele Comisiei permanente a M.A.N. pentru sănătate, muncă și prevederi sociale, și Stanciu Stoian, membru al Comisiei permanente a M.A.N. de politică externă, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și A- frica, precum și de ambasadorul Tunisiei la București, Mahmoud Ma- amouri. (Agerpres)
Vizitele delegației

Frontului Neo Lao Haksat
în continuarea vizitei pe care, o face în țara noastră, delegația laoția- nă a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Muzeul Doftana. unele obiective e- conomice și social-culturale din orașul București și județele Prahova, Brașov. Delegația a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei

pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.De asemenea, oaspeții laotieni s-au întîlnit cu membri ai ■ Biroului Comitetului Național pentru Apărarea Păcii și ai Comitetului de conducere al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.(Agerpres)

Ministrul industriei metalurgice. Neculai Agachi, a plecat într-o vizită în Polonia la invitația ministrului industriei grele din această țară, Franciszek Kaim. •
★Sîmbătă seara s-a înapoiat în Capitală acad. Stefan Bălan, ministrul învătămîntului. care a făcut o vizită în Belgia. Franța si Olanda.
★Sîmbătă la amiază a părăsit Capitala Giou Hua-min, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P. Chineze, conducătorul delegației comerciale guvernamentale care a semnat la București Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză pe anul 1969. Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, de funcționari superiori din minister. Erau prezenți, Ma Șiu-sîn, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.
+înapoiat în Capitală, după ce a fost oaspete al litoralului. Orban Laszlo, prim-adjunct al ministrului culturii din R. P. Ungară, a făcut sîmbătă dimineața o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primit de Pom- piliu Macovei, președintele comitetului. La întrevedere au luat parte membri ai conducerii C.S.C.A.. precum si Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București. La a- miază, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit un dejun în cinstea oaspetelui. In aceeași zi, prim-adjunctul ministrului culturii din R. P. Ungară a părăsit Capitala.
★Sîmbătă, ministrul culturii șl artei din R. P. Polonă, Lucjan Motyka, a fost oaspetele județului Suceava, unde a vizitat instituții culturale și monumente de artă. In seara aceleiași zile, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a oferit un dineu în cinstea ministrului culturii șl artei din R. P. Polonă.
★In cadrul schimburilor culturale dintre țara noastră și Grecia, la Muzeul de artă din Constanța a avut loc sîmbătă vernisajul unei expoziții de artă plastică contemporană greacă. Sînt expuse o seamă de lucrări reprezentative de pictură, sculptură și grafică realizate de tineri artiști plastici greci. ■(Agerpres)

@ S O B
(Urmare din pag. I)am asistat aici — și nu numai că am asistat, dar am și participat — la făurirea unei lumi noi, lumea noastră socialistă. Avem un material vast de frămîntat și de prelucrat și de scos din el cărți excepționale. Dacă vom munci mai mult decît ăm făcut-o pînă acum, vom fi în stare să realizăm cu lucrările noastre, 'spre gloria poporului nostru, o literatură de circulație universală.Tinerii dacă doresc să devină scriitori deosebit de importanți ai epocii noastre trebuie să lupte pentru strălucirea literaturii noastre naționale, trebuie să se pregătească din toate punctele de vedere. Un scriitor care își propune să devină celebru — cum spunea cineva — doar prin strădania lui, este un scriitor care nu va ajunge niciodată nu numai să fie cunoscut in întreaga lume, dar nu va ajunge să fie cunoscut nici pe ulița lui. Năzuința și dorința noastră, a tuturor, trebuie să fie aceea de a ne lua la întrecere cu marii scriitori ai epocii noastre, și 'aceasta este și ar trebui să fie, în primul rînd, năzuința scriitorilor tineri. Dar pentru aceasta, ei trebuie să se pregătească, ei trebuie să cunoască bine tara noastră, ei trebuie să cunoască bine limba pe care o . vorbește poporul nostru, ei trebuie sa cunoască tot ceea ce se întîmplă în lume. Scriitorii tineri trebuie să se cultive, cum n-am avut posibilitatea la timpul nostru noi, cei mai în vîrstă, s-o facem. Ei trebuie să cunoască tot ce se întîmplă pe lume și să scrie despre ce se întîmplă pe iume, să scrie mai ales despre ceea ee se întîmplă în țara noastră, unde douăzeci de milioane de oameni, muncind zi și noapte, de 25 de am, au izbutit să schimbe, să înfrumusețeze și să îmbogățească țara noastră, România noastră socialistă. Laolaltă, noi, scriitorii, sintem datori să muncim, în serviciul acestei țări, aentru fericirea oamenilor muncii :are trăiesc în această patrie, a noastră

Partidul nostru, Partidul Comunist Român, care militează pe plan mondial pentru aplicarea în viață a celor mai nobile idei, acelea ale întăririi, apărării și statornicirii păcii pe pămînt și pentru conlucrarea strînsă între popoarele din întreaga lume, cere scriitorilor, tuturor scriitorilor din această țară, ca într-o unita'.e deplină să alcătuiască un front puternic militind pentru cauza noastră, a poporului, militind pentru înfăptuirea socialismului și a comunismului. Noi, ca scriitori angajați, membri de partid sau nemembri de

pe care cititorii le citesc ; și alte ori nu izbutim să scriem acele cărți pe care oamenii să le poată citi pînă la sfîrșit. Sîntem niște lucrători în cîmpul de activitate literară, iar ca lucrători ce sîntem trebuie să muncim necontenit, să scriem cărți, să fim în comportarea noastră oameni și colegi, oameni modești, și să lăsăm critica literară să se pronunțe dacă am scris o carte bună sau n-am scris o carte bună ; și să lăsăm, mai ales, pe acest critic literar și artistic fără pereche,, care se cheamă „timp" să hotărască !

încheierea consfătuirii științifice 

a Direcției Centrale de Statistică
In Capitală s-au încheiat sîmbătă lucrările celei de-a Vil-a Consfătuiri științifice a Direcției Centrale de Statistică, organizate în cinstea aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei și a Congresului al X-lea al P.C.R.Timp de patru zile, participants — academicieni, cadre didactice, cercetători științifici, economiști, statisticieni, matematicieni, sociologi, demografi, medici, ingineri și alți specialiști din economie — au dezbătut aproape 300 de comunicări și referate asupra unor probleme actuale ale statisticii și sistemului informațional economic. De un deosebit interes s-au bucurat problemele privind aplicarea metodelor și modelelor moderne în statistică, prelucrarea electronică a informațiilor, cibernetica economică și modelarea matematică p fenomenelor și proceselor economice șl sociale, cercetările operaționale, econometrice, modelele previzionale, calculul economic, studiile conjuncturale, anchetele prin sondaj, balanța legăturilor dintre ramuri. Unele referate au evocat mo-

mente semnificative din istoria statisticii naționale, prilejuite de împlinirea, în aceste zile, a 110 ani de la organizarea instituțională a statisticii de stat din România.în încheierea lucrărilor Consfătuirii a luat cuvîntul prof. univ. Manea Mănescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, președintele Consiliului E- conomic. (Agerpres) z

Simpozion consacrat 
împlinirii a 150 de ani 

de la nașterea 
lui N. BălcescuSîmbătă dimineața a avut loc, la Academia de studii economice din București, simpozionul consacrat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui revoluționar democrat român, Nicolae Bălcescu. Cu acest prilej, prof. univ. Gheorghe Zâne, membru corespondent al Academiei, prof, univ M. A. Lupu, rectorul Academiei de studii economice, prof. univ. Nicolae Ivanciu și alții au prezentat comunicări. (Agerpres)

SPORT
I

FOTBAL

Astăzi, ultima etapă a diviziei A

zidurile orașului Bacău unde trăia, sau pe lîngă zidurile mahalalelor de odinioară din București. Așa a hotă- rît timpul, acest critic care nu greșește niciodată în aplicarea criteriilor lui științifice ! Nu disputele pentru celebritate, ci munca stăruitoare, cu modestie și talent, este condiția permanenței.Literatura unei țări nu poate s-o facă un singur om, oricît ar fi el de talentat. Nu poate un singur om să umple o epocă. Cu atît mai puțin nu poate un singur scriitor sau un număr foarte restrîns de scriitori

A fi scriitor, 
a fi cetățean al tării tale 

/ J 2
partid, trebuie să fim la curent cu totul și să dăm o mină de a- jutor acolo, unde e nevoie. Nici un om al scrisului să nu treacă nepăsător pe lîngă evenimente. Sîntem obligați de însăși conștiința noastră să participăm la toate acțiunile partidului și poporului nostru, nu numai ca scriitori, dar și ca cetățeni.Am mai scris de nenumărate, ori despre literatura care îi trebuie^ poporului nostru. Poporul așteaptă de la noi o literatură valoroasă, accesi- bilă. Nu cunosc în istoria literaturii române vreun scriitor care, scriind într-o limbă de neînțeles, pe niște subiecte de neînțeles, a ajuns o celebritate. Noi, scriitorii, sîntem oameni ca oricare alții, înzestrați cu mai mult sau mai puțin talent, și care izbutim uneori să scriem niște cărți

înainte de primul război mondial apărea în România o revistă săptă- mînală „Flacăra", - într-un tiraj de 40 000 de exemplare. Eu am, din în- tîmplare, colecția acestei reviste, la mine, în bibliotecă. Ce m-a învățat răsfoirea colecției acestei reviste de acum 50 de ani sau 60 de ani ? Pe pagina întîi sînt publicate cu litere groase poezii Iscălite de poeți „celebri" de care cititorii de astăzi n-au auzit o vorbă. Dar undeva, lîngă cronici, într-un colț, cu cele mai mici litere din tipografie, erau publicate în aceeași revistă poezii de două strofe, de trei strofe, rareori de patru strofe, iscălite cu litere foarte mici, G. Bacovia ! Toți ceilalți poeți ai acelui timp s-au scuturat ca niște pomi sterpi Iar deasupra a rămas acest om modest, care, cît a trăit, a mers strecurîndu-se pe lîngă

să facă literatura unei țări care merge spre comunism. Literatura trebuie făcută de un număr cît mai mare de oameni talentați. De aceea se cer descoperite șl îheurajate talentele tinere, se cer crescute într-un chip sănătos aceste talente tinere. Nu cred însă că e bine ca tatăl- să lucreze la furnal și fiul să vină la Uniunea Scriitorilor și să ne citească versuri din care el însuși n-a înțeles nimic ! Poezia pe care o scriem trebuie să poată s-o citească, să dorească s-o citească, întîi oamenii muncii. Nu sînt pentru păstrarea vechilor forme, nu sînt pentru înghețarea literaturii în tipare imuabile. Dar trebuie mers înainte pe drumul sănătos, care poate să ducă la cele mai strălucite rezultate.Pe unii scriitori îi aud : — „Eu lucrez așa pentru că vreau să ajung

la glorie". La ce fel de glorie ? La „gloria" de a nu fi înțeles și prețuit ? Cred sincer că ceea ce trebuie să ne intereseze trebuie să fie munca noastră. Dacă munca noastră va fi stăruitoare, dacă munca noastră va fi excepțională și dacă și cunoștințele și talentele noastre nu vor fi mărunte, vom ajunge să fim cunoscut! de cît mai mulți oameni din țara noastră și unii dintre noi vom ajunge să fim cunoscuți șl în alte țări.Răspunderea noastră, a scriitorilor, față de părinții noștri, față de poporul nostru, față de ștatul nostru, față de partidul nostru este considerabilă. Noi sîntem răspunzători dacă literatura noastră nu merge la inima oamenilor. Noi sîntem răspunzători dacă literatura noastră nu ajunge să fie apreciată la mii de kilometri departe de hotarele țării noastre. Noi și nimeni altul.Asociațiile scriitoricești înființate recent trebuie să fie inima de aur, inima de foc a fiecărui oraș. Aceasta este principala sarcină a scriitorilor din toate orașele țării unde s-au întemeiat asociații de scriitori. Putem să transformăm, continuînd o operă începută de cîțiva ani de zile, întreaga noastră țară într-un focar de cultură europeană. Avem în noi o forțâ nemaipomenită, și cu scrisul nostru putem să aducem glorie țării noastre. Noi sîntem scriitori angajați și trebuie să milităm prin întreaga noastră operă literară sau publicistică pentru triumful ideilor și țelurilor partidului nostru comunist.Putem ajunge la aceste țeluri numai prin unitate, prin muncă, prin devotament desăvîrșit față de partidul nostru, față de poporul nostru, prin înțelegerea în profunzime și urmarea neîntreruptă a orientării, a cerințelor față de creatorii de artă, exprimate cu claritate și răspundere de către conducătorul partidului la Conferința pe țară a scriitorilor, cuprinse într-o sinteză remarcabilă în Tezele Comitetului Central al partidului pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R. care întrunesc a- deziunea unanimă a întregului popor.

Astăzi se desfășoară jocurile ultimei etape a campionatului diviziei A la fotbal. Cele două partide programate în Capitală se vor desfășura <jupă următorul program : stadionul Republicii ora 18,00 : RAPID BUCU- REȘTI-JIUL PETROȘANI : stadionul „23 August" ora 18,00 : STEAUA BUCUREȘTI-DINAMO BACĂU.
în tară vor avea loc următoarele meciuri : Universitatea Cluj-U.T. Arad ; Universitatea Craiova-Dinamo București ; Farul Gonstanța-Progre- sul București ; Petrolul Ploiești-Po- litehnica Iași ; Vagonul Arad-Crișul Oradea ; A.S.A. Tg. Mureș-F.C. Argeș.

În cîteva rînduriIERI LA VALENCIA A CONTINUAT MECIUL DE TENIS DINTRE ECHIPELE SPANIEI ȘI ROMÂNIEI CONTIND PENTRU „CUPA DAVIS", în proba de dublu jucătorii români Țiriacși Năstase au invins cu 6—4, 6—8, 9—7, 8—6 perechea Oran- tes, Arilla. în felul acesta, echipa României conduce cu 3—0 și este calificată pentru turul următor indiferent de rezultatele care vor fi înregistrate astăzi în ultimele două probe de simplu. în meciul următor, echipa României va întîlni formația U.R.S.S. care conduce cu 3—0 in partida cu selecționata Italiei.A ÎNCEPUT COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA FEMININA DE FLORETA PENTRU „CUPA JEANTY". Pentru semifinalele competiției, care reunesc 12 floretiste, s-au calificat și sportivele românce Olga Orban, Maria Vicol, Suzana Arde- leanu și Ileana Drimbă. De remarcat că Orban și Drimbă au cîștigat grupele preliminarii.DUPĂ 10 RUNDE, în turneul internațional de șah de la Ljubljana, conduce iugoslavul Puc cu 7 puncte, urmat de Pianinei — 6 (1) puncte, Gligorici — 6 puncte, Florin Gheorghiu — 5,5 puncte și o partidă întreruptă, cu ușor avantaj, la austriacul Robatsch.în runda a 10-a, -bulgarul Tringov a fost invins de Puc, Parma a remizat cu Gligorici, Stupica cu Mata- novici, iar Damianovici a cîștigat la Bajec.CU DOUĂ RUNDE ÎNAINTE DE TERMINAREA TURNEULUI INTER

NAȚIONAL FEMININ DE ȘAH DE LA BALATONSZEPLAK, în clasament conduce Maia Ranniku (U.R.S.S.) cu 9,5 puncte, urmată de Elisabeta Polihroniade (România) și Veroczi (Ungaria) cu cîte 7,5 puncte fiecare. în runda a, 11-a Polihroniade a cîștigat la Nowarra, iar Eleonora Jianu a învins-o (cu piesele negre) pe Mihailova. Alte rezultate ale rundei : Verdczi—Bilele 1—0 ; Kowalska—Ranniku 0—1 ; Ivanka— Honfl 0—1 ; Sinka—Stadler remiză ; Langos—Karakas remiză.ÎNTRE 18 IUNIE ȘI 3 IULIE se va desfășura LA SINAIA un TURNEU INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH la care și-au anunțat participarea sportive din 7 țări. Printre participante se află cunoscutele maestre internaționale Alia Kușnir (U.R.S.S.), Kveta Eretova (Cehoslovacia). Edith Keller Hermann (R.D. Germană), Fanny Heemskerk (Olanda), Liubița Jivkocivi (Iugoslavia). Țara noastră va fi reprezentată la acest turneu de maestrele internaționale Alexandra Nicolau, Elisabeta Polihroniade. Margareta Teodorescu, precum și de maestrele Margareta Perevoznic și Rodica Reicher.LA MARSILIA s-a disputat cel de-al treilea meci dintre selecționatele Marocului și Tunisiei, contînd pentru preliminariile C.M. de fotbal (zona africană). După cum se știe, în qele două jocuri anterioare cele două echipe terminaseră la egalitate. Și de data aceasta scorul a fost egal : 2—2 (după prelungiri). Reprezentativa Marocului a obținut calificare* prin tragere la sorți.
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Din cuvîntările rostite în cadrul lucrărilor

Cuvîntarea tovarășului Carlos Rafael Rodriguez,
membru al secretariatului Partidului Comunist din CubaPartidul Comunist din Cuba — a spus C. R. Rodriguez — este convins de importanța obținerii „unității de scțiune a comuniștilor, a tuturor forțelor antiimperialiste pentru ca, folosind la maximum toate noile posibilități, să desfășurăm o ofensivă și măi largă asupra imperialismului, a- supra forțelor reacțiunii și războiului", scop spre care, după cum s-a declarat, năzuiește prezenta consfătuire. Cu toate acestea, partidul nostru a considerat necesară, după cum se știe, realizarea unor schimbări în anumite aspecte ale mișcării comuniste și antiimperialiste, astfel îneît consfătuirea să fie intr-adevăr la nivelul sarcinilor ce se ridică in legătură cu amintita ofensivă împotriva imperialismului. De aceea fte-am abținut de la participarea la lucrările pregătitoare. Trebuie să declarăm cu toată cinstea revoluționară că punctul nostru de vedere nu s-a schimbat. Totuși, la îndemnul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

$ «1 altor citorva partide cu care întreținem strinse legături, am ho- tărît să participăm la consfătuire în calitate de observatori. Partidul Comunist din Cuba nu dorește ca lipsa sa', interpretată în mod denaturat și abil folosită de propaganda imperialistă, să poată, fi transformată într-o armă a dușmanilor unității revoluționare mondiale a comuniștilor și adversarilor imperialismului.Arătînd că P.C. din Cuba își exprimă acordul deplin cu analiza caracterului imperialismului pe care o conține proiectul documentului principal aflat în discuție; vorbitorul a spus; în lupta împotriva mișcării de eliberare națională a popoarelor aflate sub jugul colonialismului și neocolo- nialismului, imperialismul recurge la cruzimi barbare, care au transformat Vietnamul într-un uriaș rug, la intervenții armate, de genul celei din Republica Dominicană, la mașinațiuni financiare și comerciale, la manevre reformiste. In lupta împotriva mișcării muncitorești, imperialismul folosește alternativ violența fățișă și demagogia socială, reformismul burghez și ideologia și politica oportunistă.De aceea ne exprimăm acordul deplin, cu sarcina „frînării agresorilor și izbăvirii omenirii de imperialism", pusă de document în fața clasei muncitoare și a tuturor forțelor antiimperialiste.Partidul Comunist din Cuba consideră. totuși că pentru înfăptuirea acestei sarcini istorice urgente este nevoie ca în rîndurile forțelor comuniste și antiimperialiste să fie consolidat și mai mult marxism-leni- nismul, să fie folosită noua experiență care contribuie la realizarea acestui țel. Totodată, trebuie dusă o luptă sistematică împotriva denaturărilor care împiedică această realizare. iDupă părerea noastră, aceste denaturări se manifestă în primul rind sub. forma concepțiilor oportuniste, pe care noi le considerăm una dintre cele mai periculoase abateri, din cîte există în prezent. în legătură cu aceasta, Partidul Comunist din Cuba consideră că în proiectul de document trebuie să se pună un mai puternic accent pe autocritică, pe aprecierea ’ realistă a evenimentelor contemporane, pe problema participării Ia aceste evenimente a mișcării comuniste internaționale.Subliniind rolul clasei muncitoare

Partidul Muncitoresc Socialist Ungar a sprijinit încă de la început ideea convocării unei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești — a spus J. Kădăr. Sîntem bucuroși-că majoritatea covîrșitoare a partidelor frățești »i-a trimis aci delegații săi.
In întreaga lume, a spus vorbitorul, 

se desfășoară o luptă între sute de milioane de oameni care se pronunță pentru , progres social, independență națională și pace, și reacțiunea internațională. .care se împotrivește oricăror năzuințe spre libertate. în prezent, desfășurarea, și mai largă a luptei împotriva imperialismului, consolidarea unității noastre în această luptă constituie o sarcină internațională deosebit de importantă 
â partidelor comuniste și muncitorești. Aceasta' este cu atît mal adevărat cu cît unitatea noastră reprezintă baza și condiția unirii în lupta antiimperialistă a celor mai largi mase populare, a popoarelor si națiunilor, a tuturor oamenilor progresiști de pe globul pămîntesc.Desfășurarea activității de pregătire a Consfătuirii a arătat că în ultimii ani, în rîndurile mișcării comuniste internaționale crește năzuința spre unitate. Această năzuință ne.a adus aici, la Moscova, și consolidarea continuă a unității în lupta pentru țelurile noastre comune va aduce noi și mari victorii ale cauzei comunismului, ale cauzei păcii. Partidul Muncitoresc Socialist Ungar dă o înaltă apreciere activității tuturor reprezentanților partidelor frățești care au participat la pregătirea consfătuirii. Sîntem convinși că consfătuirea noastră va juca un rol considerabil în creșterea eficienței luptei antiimperialiste, în întărirea unității mișcării •omuniste internaționale.Numai pe baza unei platforme politice fundamentate pe o analiză marxlst-leninlstă. cu adevărat principială — a spus J. Kădăr — sînt posibile lupta comună si colaborarea partidelor comuniste si muncitorești. După părerea Comitetului Central, al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar a fost pregătit un bun proiect de document principal. El face o justă analiză a situației internaționale, complexe si contradictorii. a problemelor sale funda
mentale. 

și al aliaților săi, rolul partidelor comuniste, trebuiau să fie analizate slăbiciunile mișcării muncitorești în țările capitaliste dezvoltate, slăbiciunile manifestate în acțiunile partidelor comuniste din diferite regiuni ale lumii.în proiectul de document se constată just că „evenimentele din ultimul timp au confirmat din nou că clasa muncitoare este principala forță mobilizatoare a mișcării antiimperialiste, democratice". Este însă adevărat și faptul că evenimentele din Europa au demonstrat ce îi lipsește clasei muncitoare și organizațiilor sale pentru a-și îndeplini la modul cuvenit acest rol. Aceste evenimente au dezvăluit, de asemenea, posibilitatea de manevrare de către experimentata burghezie europeană în scopul ieșirii din criză, folosirea de către ea a lipsei coeziunii forțelor proletare, studențimii și altor pături mijlocii.Totodată, dîndp-ne seama de comportarea eroică a miilor de comuniști latino-americani, considerăm că nu este precisă formularea din document potrivit căreia' în regiunea noastră „partidele comuniste și muncitorești pășesc în fruntea luptei democratice, antiimperialiste, luptă cu abnegație și curaj pentru înfăptuirea revendicărilor maselor și pentru transformări revoluționare". Am da dovadă de nesinceritate în fața consfătuirii — a continuat C. Rodriguez — dacă nu am spune că după părerea noastră, acest tablou nu corespunde stării de fapt din cîteva partide comuniste latino-americane.Sîntem, de asemenea, de acord'-cu proiectul de document și în ceea ce privește faptul că „sistemul. mondial socialist este forța hotărîtoare în lupta antiimperialistă". Dar noi credem că divergențele din sistemul socialist, unele concepții greșite ale procesului de dezvoltare spre socialism, ale căror consecințe au reieșit în ultimul timp într-o formă dramatică, precum și aprecierile false care diminuează pericolul imperialismului și consideră posibilă evoluția sa în direcția pozițiilor concilierii, au adus prejudicii rolului sistemului socialist în lupta antiimperialistă de eliberare. Sensul general al proiectului de document constituie un pas însemnat înainte față de concepțiile amintite. ......... , , , ■Analizînd situația din America La. tină accentul principal se pune pe aspectele tradiționale ale infiltrării imperialiste, pe folosirea păturilor celor mai reacționare din America Latină („loviturile militare de stat", „dictaturile reacționare" etc.) Dar, după părerea partidului nostru, au o importanță cu nimic mai mică momelile „democratice" la care se recurge ca o alternativă. Acest lucru se manifestă în sprijinul acordat în anumite condiții de către Washington guvernelor reformiste din America Latină. Aceste metode reprezintă un pericol cu atît mai mare cu cît ele stimulează curentele reformiste din rîndurile muncitorilor, ale forțelor antiimperialiste șl comuniste, cultivă iluzii privind perspectivele zdrobirii treptate a imperialismului din țările noastre. De aceea, ne pronunțăm pentru o demascare mai amplă a reformismului burghez ca armă folosită de imperialism pentru menținerea dominației sale în țările „lumii a treia".
Cuvîntarea tovarășului Jănos Radar,

prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist UngarDeclarînd că trebuie sporite eforturile în scopul de a riposta și a zădărnici uneltirile aventuriste ale imperialiștilor care amenință cauza păcii, vorbitorul a continuat : își păstrează valabilitatea concluzia importantă. confirmată de istorie, că forțele progresului, unite, sînt capabile să-i înfrîneze pe imperialiști, să apere cuceririle oamenilor muncii, ale popoarelor, să nu admită dezlănțuirea unui nou război mondial, să asigure triumful cauzei progresului.Principala forță a imperialismului internațional este astăzi imperialismul american. Monopoliștii din S.U.A. încearcă să subordoneze lumea dominației lor. Sub faimosul steag al anticomunismului, ei desfășoară o- fensiva împotriva forțelor care luptă pentru socialism, progres, independentă națională. Deși planurile imperialiștilor americani au eșuat, și vor eșua și de acum înainte, ei nu au renunțat la aceste planuri și. împreună cu aliații și sateliții lor. organizează noi si noi provocări împotriva țărilor socialismului, a forțelor progresului, împotriva libertății și securității • popoarelor.în prezent, manifestarea cea mai barbară a imperialiștilor americani este războiul agresiv împotriva poporului vietnamez. Acest război constituie, în același timp, un atentat la adresă păcii în întreaga lume. Considerăm că bine a procedat consfătuirea exprimînd într-un document special solidaritatea noastră cu poporul Vietnamului, hotărîrea noastră de a acorda și în viitor tot ajutorul luptei sale, pînă la victoria deplină.Arătînd că situația de criză creată în Orientul Apropiat, implicînd noi explozii care pot să se dezlănțuie în orice moment, provoacă revolta legitimă și indignarea oamenilor progresiști și a partizanilor păcii în lumea întreagă, vorbitorul s-a pronunțat pentru reglementarea politică a conflictului din această regiune, în conformitate cu hotărîrea Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.Partidele mișcării comuniste mondiale, forțele progresului șl păcii trebuie, de asemenea, să acorde o mare atenție și problemelor Europei. Pacea în Europa este amenințată înainte de toate ți în mod direct de 

în caracterizarea capitalismului contemporan nu pot fi ignorate as. pectele morale și culturale ale dezvoltării acestuia, legate de accelerarea industrializării și revoluției tehnice. Acestea au făcut ca așa-numita „societate a consumului" să devină insuportabilă, să exercite o acțiune apăsătoare mai ales asupra tineretului muncitor și studențimii, provocînd tot mai des în rîndul acestora mișcări de revoltă. Ne pronunțăm — a afirmat Rodriguez — pentru o mai bună definire a locului pe care.l au manifestările de revoltă a tineretului în cadrul luptei generale pentru nimicirea definitivă a capitalismului.Referindu-se la acea parte din proiectul de document unde este vorba de problemele luptei pentru pace și arătînd că Partidul Comunist din Cuba este pe deplin conștient de însemnătatea acestei lupte, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului contemporan, mai ales ale celui american, el a afirmat : totuși, partidul nostru crede că în scopul dezvoltării luptei antiimperialiste victorioase și al atingerii țelului proclamat în document de eliberare a omenirii de imperialism, este necesar să se facă distincție între metodele și programele luptei pentru pace, capabile să-i unească pe toți cei care nu se pronunță împotriva capitalismului și chiar a imperialismului, șl țelurile și programele mai profunde ale acelor forțe care intră sau pot intra în conflict cu imperialismul, deoarece ei sînt pătrunși de hotărîrea de a-I lichida ca sistem. Credem, de aceea, că rezumarea acestei probleme în cîteva locuri ale capitolului III poate provoca o anumită confuzie în problemele strategiei și tacticii.Nu încape îndoială că țelul primordial al unității de acțiune al tuturor celor care, sînt gata să ducă lupta pentru pace, libertate și pro- greș trebuie să fie în prezent, după cum se subliniază în document, acordarea de sprijin multilateral luptei eroice a poporului vietnamez. Poporul cuban aprobă propunerile din document care urrpăresc să apropie ziua victoriei poporului vietnamez, precum și conținutul general al apelului propus. Sprijinim întru totul programul în 10 puncte propus _ de Frontul Național de Eliberare al Vietnamului de sud. » >Cu toate acestea partidul nostru consideră că nu este întru totul, potrivit principiul că „direcția principală a activităților unite ale forțelor antiimperialiste rămîne ca și pînă acum lupta împotriva pericolului de război, pentru pace în întreaga lume". Desigur, pacea în întreaga lume este o năzuință generală a omenirii, împotriva căreia obiectează numai o minoritate inumană, care întruchipează trăsăturile cele mai sălbatice ale imperialismului militarist contemporan. Dar, obținerea păcii reprezintă numai o parte, deși foarte importantă, a luptei împotriva imperialismului.Apărarea păcii poate fi examinată ca direcție principală numai în cazul cînd este vorba de o largă unitate a • comuniștilor și a adversarilor imperialismului, care să includă; de asemenea. și alte forțe printre care, așa cum se arată în proiectul de document, statele iubitoare de pace. Dar apărarea păcii nu poate fi „direcția principală a acțiunilor unite ale for

militarismul și revanșismul vest-ger- man, sprijinit de imperialismul S.U.A.Conducîndu-se după principiile coexistenței pașnice, Republica Populară Ungară, în pofida deosebirilor de orînduire socială, tinde, spre normalizarea relațiilor și cu Republica Federală a Germaniei, spre stabilirea unor legături multilaterale, reciproc avantajoase. Normalizarea și dezvoltarea acestor relații sînt împiedicate de faptul că R.F.G. nici pînă astăzi nu recunoaște granițele statornicite în Europa, după zdrobirea Germaniei fasciste. Ea nu este dispusă să recunoască existența a două state germane, să recunoască Republica Democrată Germană — important bastion al păcii ,și socialismului în Europa. Totodată, ea sprijină tendințele revănșiste și neofasciste. Toate acestea determină popoarele să-și păstreze vigilența, să nu uite că capitalul monopolist german, în decursul vieții unei singure generații, a aruncat de două ori lumea în prăpastia războiului.La ultima sesiune a Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, care a avut loc la Budapesta, s-a manifestat o inițiativă constructivă în .ce privește asigurarea păcii în Europa și întărirea securității colective a popoarelor europene. Ca prim pas s-a propus ținerea unei conferințe general-europene. Ecoul pozitiv al acestui, apel dovedește justețea și oportunitatea unui asemenea pas. A- sigurarea păcii și consolidarea securității în Europa cer o contribuție corespunzătoare din partea guvernelor tuturor țărilor de pe continent și, de asemenea, acțiuni active și sprijin din partea maselor populare. Un rol important, determinant în desfășurarea mișcării sociale pusă în slujba intereselor păcii și securității aparține și va aparține partidelor comuniste și muncitorești din Europa.A nu admite dezlănțuirea unui nou război mondial, care ar aduce omenirii pustiiri fără precedent, a apăra și întări pacea, aceasta continuă să fie problema fundamentală a vremurilor noastre. Istoria a încredințat partidelor comuniste și muncitorești, mișcării noastre mondiale. sarcina -nobilă de a lua asupra, lor conducerea luptei pentru ca realizările minții omenești să slujească 

țelor antiimperialiste", deoarece a- ceasta ar limita țelurile noastre istorice. Forțele antiimperialiste trebuie să considere că direcția principală a acțiunilor lor este zdrobirea și lichidarea imperialismului. După părerea noastră, aici avem de-a face cu o formulare nu prea izbutită. Vorbitorul s-a declarat în continuare de acord cu formulările din proiectul de document că „politica de coexistență pașnică nu înseamnă nicidecum sprijinirea regimurilor reacționare, nu limitează dreptul oricărui popor asuprit de a lupta pentru eliberarea sa pe orice cale, inclusiv pe cea revoluționară"... că „fiecare uopor are dreptul inalienabil Ia apărare armată împotriva atentatelor agresorilor imperialiști și la sprijin din partea altor popoare în această cauză justă". Că politica de coexistență pașnică „nu înseamnă nici menținerea statu-quo-ului social și politic, nici slăbirea luptei ideologice", și că „acțiunile de masă împotriva imperialismului reprezintă una din condițiile înfăptuirii politicii de coexistență pașnică".După cum credem, aceste formulări din document, ca șl tezele principale din Apelul în apărarea păcii au fost necesare.După ce a amintit că în lupta pentru pace Partidul Comunist din Cuba sprijină demascarea agresiunii imperialiste împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, precum și demascarea amenințărilor din partea imperialiștilor vest-germani și a celor din S.U.A. față de Republica Democrată Germană, restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., Carlos Rafael Rodriguez s-a referit la pasajul din document unde se vorbește de năzuința comuniștilor de a face tot ce este necesar „pentru a obține o mai mare înțelegere reciprocă între numeroasele și diversele curente și mișcări antiimperialiste". El a arătat că, în această direcție, trebuie să depună eforturi atît comuniștii cît și forțele necomuniste care se pronunță împotriva imperialismului. Comuniștii trebuie să aibă priceperea de a îndeplini întotdeauna, în fapte, rolul de avangardă, iar acest rol nu le revine numai pentru că ei se numesc comuniști. El trebuie cîștigăt prin luptă și exemplu. Este necesar, de asemenea, că în lupta pentru unitate, împotriva imperialismului, comuniștii, ca reprezentanții ideologiei celei mai mature și mai conștiente, să se elibereze de egoism și limite sectare, pentru' ca în pregătirea și înfăptuirea unității să folosească metodele cele mai dempcratice.Acestea sînt cîteva din considerațiile Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba apărute după examinarea proiectului de document. Cu toată sinceritatea și fără nici un fel de pretenții le-am adus la cunoștința reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești întruniți aici.Dînd o înaltă apreciere formulării din proiectul de document că apărarea Cubei „constituie o obligație a comuniștilor și a celorlalte forțe revoluționare și antiimperialiste din A- merica Latină și din întreaga lume", vorbitorul a declarat că poporul cuban și partidul său vor manifesta fermitate în cauza apărării victorioase a independenței naționale și a revoluției.

nu distrugerii omului ci eliberării și propășirii, sale.Noi, comuniștii, luptăm pentru dezarmarea generală și totală, pentru ca cerul deasupra omenirii să fie totdeauna senin și liber de orice fel de amenințări. Dar pînă cînd acest lucru nu se va înfăptui, vom sprijini toate măsurile raționale care duc spre acest scop. Sprijinim Tratatul cu privire la neproliferarea armei nucleare, ne pronunțăm, de asemenea, în sprijinul convorbirilor de la Geneva care examinează posibilitățile de reducere a cursei înarmărilor. Luptăm neobosit pentru traducerea în viață a inițiativelor pașnice ale Uniunii Sovietice, ale țărilor socialiste, ale Organizației Tratatului de la Varșovia.Oamenii muncii din lumea întreagă, comuniști și necomuniști, așteaptă mult de la consfătuirea noastră. Ei așteaptă întărirea frontului păcii, care se opune agresorilor. Delegația ungară sprijină proiectul de Apel al consfătuirii noastre în apărarea păcii, care proclamă încă o dată că partidele comuniste și muncitorești sînt gata să se unească cu toate forțele și cu toți oamenii cinstiți pentru . a preîntîmpina pericolul unui nou război ce amenință omenirea, pentru a apăra pacea.Mișcarea comunistă mondială a căpătat o amploare și mai mare, partidele frățești există și acționează a- proape în toate țările globului pămîntesc, forțele lor cresc în permanență. .Conducîndu-se după ideile marxism-leninismului, ele își fixează de sine stătător politica, luptă pentru interesele clasei lor muncitoare, ale poporului lor, își uneso sub steagul internaționalismului forțele în lupta împotriva imperialismului internațional.Condițiile în care-și desfășoară activitatea partidele noastre sînt extrem de variate. Partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste poartă răspunderea pentru conducerea acestor țări. în unele țări capitaliste, partidele noastre frățești se manifestă ca o puternică forță legală. în altele ele acționează și luptă în condiții semilegale sau ilegale. fiind supuse unor crunte persecuții. Atunci cînd se pune problema de a ne uni eforturile pe plan internațional, de a întări unitatea noastră în lupta împotriva dușmanului comun — imperialismul — sîn

tem obligați să ne ascultăm cu atenție unul pe altul, să ne străduim reciproc să înțelegem cît mai bine situația fiecăruia. Pentru noi, lupta fiecărui detașament al mișcării noastre mondiale și rezultatele sale au o importanță la fel de mare:Cea mai mare cucerire istorică a mișcării muncitorești internaționale este sistemul mondial socialist, care cuprinde 14 țări de pe trei continente, principala forță a luptei mondiale împotriva imperialismului. Noul sistem mondial este încă tînăr din punct de vedere istoric și dezvoltarea sa ridică, desigur, multe probleme noi, complexe. Rezolvarea lor reprezintă o sarcină a partidelor noastre.Dezvoltarea sistemului mondial socialist depinde de rezolvarea sarcinilor care se ridică în diferite țări socialiste, și într-o nu mai mică măsură de modul în care r'eușim să folosim forțele uriașe care rezidă în colaborarea efectivă și multilaterală a țarilor socialiste. Republica Populară Ungară dă o înaltă apreciere colaborării socialiste în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, și năzuiește în mod activ să dezvolte relațiile și colaborarea cu toate țările socialiste;In continuare, referindu-se la făptui că imperialismul nu renunță la Încercările de a răsturna orînduirea socialistă, vorbitorul a amintit de înăbușirea primului stat muncitoresc ungar — Republica Sovietică Ungară din 1919. Viața s-a desfășurat astfel îneît poporul ungar, care pășise pe calea construcției socialiste, a fost nevoit în anul 1956 să treacă prin- tr-o nouă încercare grea Forțele reacțiunii interne, aliăte și sprijinite de imperialismul internațional, folosind anumite greșeli care au avut loc în mod real, ca și confuzia din rîndurile partizanilor socialismului și activitatea de subminare a revizioniștilor, au dezlănțuit atunci o rebeliune contrarevoluționară sîngeroasâ.Această încercare a dușmanilor puterii muncitorești a eșuat, căci forțele revoluționare din țara noastră, spri- jinindu-se pe solidaritatea și ajutorul Uniunii Sovietice, al țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, au ieșit învingătoare. Rebeliunea contrarevoluționară din anul 1956 este un eveniment din trecutul apropiat și învățămintele sale sînt încă proaspete în memorie. Aceste e- venimente au arătat în mod clar partidului nostru ce rol, printre factorii care au amenințat însăși existența puterii democrat-populare, l-au avut greșelile noastre, cum le-au folosit în scopurile lor dușmanii interni și externi ai orînduirii noastre, ce forțe s-au ridicat împotriva noastră, și cine a fost ele partea noastră.Orînduirea socială în fiecare dintre țările socialiste și legăturile reciproce dintre ele — a spus în continuare J Kădăr — se. bazează pe aceleași principii, ele au aceleași țeluri, de aceea, și interesele lor fundamentale coincid Succesele oricărei țări socialiste măresc forțele celorlalte țări, iar greutățile ce apar în oricare dintre ele împovărează toate celelalte țări. Aceasta nu este o simplă frază ci o realitate și bucuriile și grijile ne sînt comune.Partidul Muncitoresc Socialist Ungar și Republica Populară Ungară niciodată nu au negat faptul că nu pot să privească cu indiferență la e- venimentele din Cehoslovacia. Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Ungară sînt țări vecine. Ambele noastre popoare, care construiesc societatea socialistă, sînt
Cuvîntarea reprezentantului

Partidului Comunist
din Pakistanul de estVorbitorul a declarat că partidul pe care îl reprezintă se pronunță în sprijinul tuturor documentelor discutate la consfătuire. In ceea ce privește documentul principal — a spus el — partidul nostru consideră toate cele patru părți ale acestui document, întregul său conținut, ca un singur tot.Scoțînd în evidență condițiile deosebit de grele în care luptă Partidul Comunist din Pakistanul de est, vorbitorul a arătat că de la obținerea independentei de stat de către Pakistan, în 1947, partidul acționează în condiții de ilegalitate. Forțele democratice ale țării și în primul rînd comuniștii sînt supuși unor represiuni grele.Imperialismul este astăzi dușmanul cel mai periculos al democrației. Știm din propria noastră experiență cum reprimă imperialiștii mișcarea democratică în statele nou formate. Noi luptăm pentru a elibera țara noastră de participarea la blocuri

Forumul nostru actual constituie prin sine însuși o contribuție importantă la realizarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a spus A. Muhammed. Intr-adevăr, realizarea și întărirea acestei unități este posibilă numai pe calea întîlnirilor și eforturilor colective, pe baza fidelității față de principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, care reclamă din partea fiecărui partid să-și a- ducă la îndeplinire obligația sa fată de clasa muncitoare și poporul tării sale, precum și obligația de solidaritate și răspundere colectivă din partea tuturor detașamentelor mișcării 

legate prin comunitatea destinelor istorice. Comitetul Central al partidului nostru, guvernul țării noastre s-au condus, în fiecare etapă a acestor evenimente, după principiile internaționalismului, după sentimentele de solidaritate și nu după altceva. Sîntem interesați și dorim numai ca problemele din societatea cehoslovacă să fie rezolvate în mod socialist. Problemele interne ale Republicii Socialiste Cehoslovace trebuie să fie rezolvate de partidul comunist, de clasa muncitoare și de către poporul său. Noi credem că ele vor face aceasta, cu atît mai mult cu cît, în ultima vreme, Comitetul Central al partidului frate cehoslovac a luat în mod hotărît problemele în mîinile sale.In proiectul de document prezentat consfătuirii, apreciindu-se rolul statelor socialiste în lupta împotriva imperialismului, se face un bilanț al dezvoltării țărilor noastre și sînt, de asemenea, relevate problemele și sarcinile care există în prezent. După părerea noastră — a spus șeful delegației ungare — aceasta este justificat. Ne străduim să perfecționăm activitatea partidului în concordantă cu noile cerințe ale dezvoltării și să sporim succesele în activitatea de construire a socialismului. Totodată, înțelegem foarte bine că dacă nu acționăm metodic pentru înlăturarea lipsurilor existente, aceasta va dăuna cauzei socialismului. Trebuie, de a- semenea, să subliniez că noi nu permitem și nu putem permite ca, sub pretextul luptei împotriva lipsurilor orînduirii socialiste, să fie calomniată și atacată orînduirea socialistă. Țările socialiste au mulți șl diferiți critici. Dușmanii noștri atacă orîri- duirea noastră în permanență și sub cele mai> diferite forme.A devenit azi o modă să se identifice noțiunea de stat socialist cu birocrația. Manifestări și tendințe birocratice, există, desigur, și noi luptăm împotriva lor, aducînd perfecționări producției, dezvoltînd orînduirea de stat socialistă, democrația socialistă, atrăgînd în mod activ noi și noi pături ale oamenilor muncii la viața publică, la rezolvarea diferitelor probleme. în nici unul dintre domeniile vieții sociale noi nu idealizăm nivelul de dezvoltare atins, ci năzuim în mod neabătut spre ridicarea lui.Aceasta este numai una din laturile problemei. Cealaltă latură constă în faptul că statul socialist reprezintă puterea poporului muncitor, statul cel mai democratic din istorie, care a pus capăt exploatării omului de către om și servește poporului. Experiența demonstrează că nu a. sosit încă momentul pentru dispariția statului socialist, că în lumea de astăzi divizată sînt necesare funcțiile sale de apărare, iar pentru construirea societății socialiste este necesară activitatea sa economică, culturală, organizatorică. în concordanță cu a-, cest lucru, partidul nostru acționează în vederea consolidării instituțiilor puterii de stat, a dezvoltării activității statuluiFiecare dintre țările care au pășit pe calea socialismului a îmbogățit practica cu multe particularități specifice. Este neîndoielnic că viitorul va aduce o varietate și mai mare de căi și forme în construirea societății socialiste. Și în prezent, și în viitor, partidele noastre trebuie să aibă în vedere în permanență o cerință foarte importantă a marxism-leninis- mului : să aplice în viață legitățile generale ale construcției socialismului și, de asemenea, să țină cont de condițiile concrete, de particularitățile istorice și naționale ale țărilor 

militare imperialiste, luptăm pentru drepturi democratice, pentru o democrație parlamentară, pe care să o exercite reprezentanții poporului, aleși prin vot direct. Luptăm, de asemenea, pentru autonomia celor cinci naționalități conlocuitoare și pentru îmbunătățirea condițiilor deosebit de grele de viață ale poporului.Lipsa de unitate în mișcarea comunistă internațională — a subliniat vorbitorul — sporește într-o foarte mare măsură dificultățile în lupta noastră. Lipsa de unitate din rîndul comuniștilor nu numai că descurajează pe tovarășii noștri, ea demoralizează și celelalte forțe democratice. Ne doare foarte mult că în prezent chiar și unele mari partide comuniste, de la care așteptăm sfaturi șl a- jutor. suferă de pe urma tendințelor izolaționiste, naționaliste și liberale.Reprezentantul P.C. din Pakistanul de est a atacat și blamat P.C. Chinez și conducătorii acestuia.
Cuvîntarea tovarășului

Aziz Muhammed,
prim-secretar al C.C. al P.C. din Irakcomuniste mondiale. A contrapune solidaritatea proletară internaționa- listă principiului independentei fiecărui partid, suveranității naționale a fiecărei țări socialiste, înseamnă a ignora interesele comune și destinele mișcării comuniste internaționale.Vorbitorul a atacat conducerea P.C. Chinez, Congresul al IX-lea al acestui partid.Experiența ultimelor decenii a confirmat adevărul că victoriile noastre sînt cu atît mai numeroase și mai depline cu cît este mai trainică solidaritatea noastră internationalistă. Unitatea rîndurilor și acțiunilor miș

lor. Ignorarea legităților generale ale socialismului, ca și uitarea condițiilor și particularităților naționale, încalcă dezvoltarea, duc la crize, la impas.Partidele noastre sînt de sine stătătoare, Țările socialiste sînt suverane și independente. Suveranitatea țărilor noastre, independența națională a popoarelor noastre se împletesc cu relațiile sociale socialiste, se sprijină pe acestea. în etapa istorică dată, suveranitatea țărilor noastre, independența lor națională sînt asigurate, înainte de toate, prin alianța noastră cu celelalte țări socialiste, ca și prin trăinicia și dezvoltarea continuă a temeliilor socialiste ale societății noastre.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la politica conducerii P.C. Chinez. Amintind de faptul că în proiectele de documente nu se vorbește despre politica conducătorilor chinezi, lucru care a fost determinat de considerentul că documentele consfătuirii trebuie să se abțină de la criticarea unor partide, J. Kădăr și-a exprimat în același timp părerea că politica P.C. Chinez complică si îngreunează lupta împotriva imperialismului.Referindu-se apoi la încercările imperialiste de a zdruncina rîndurile mișcării comuniste internaționale, vorbitorul a spus că în lupta dintre cele două sisteme mondiale — capitalist și socialist — întărirea unității, împotrivirea față de imperialism a țărilor socialiste ferm unite, a partidelor comuniste și muncitprești constituie^ o problemă vitală. Atitudinea justă, principială față de Uniunea Sovietică reprezintă o problemă dintre cele mai importante ale unității noastre, ale internaționalismului, ale coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste.în legătură cu aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui Lenin, el a exprimat aprobarea tezelor proiectului de document consacrat acestei date memorabile. Există un acord unanim că modul cel mal demn prin care putem să sărbătorim această măreață aniversare este activitatea noastră revoluționară, este fidelitatea față de ideile marxism-leninismului, față de învățătura leninistă, este întărirea unității mișcării noastre. Partidele frățești sosite la consfătuire recunosc în mod unanim necesitatea imperioasă a întăririi continue a coeziunii politice și a unității de acțiune a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Unitatea poate fi înfăptuită numai pe o bază liber consimțită și se făurește ca rezultat al unor acțiuni conștiente comune, ea nu poate fi impusă nimănui din afară. Ea este un imperativ al timpului nostru. Noi nu considerăm că unitatea în fiecare problemă care interesează pe toți poate fi obținută într-o singură zi, dar este neîndoielnic că dacă vom acționa cu dîrzenie, atunci eforturile noastre vor fi încununate de succes. Am ajuns la concluzia unanimă că pentru intensificarea luptei antiimperialiste, paralel cu coeziunea partidelor comuniste și muncitorești este necesară unirea tuturor forțelor antiimperialiste. Rolul activ și inițiativa partidelor frățești constituie condiția înfăptuirii acestei unități.în încheiere, J. Kădăr a asigurat pe reprezentanții partidelor frățești că Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, toți comuniștii unguri sînt con- știenți de răspunderea ce le revine, și sînt gata, în strînsă unitate cu toate partidele frățești, să acționeze și să lupte pentru triumful cauzei comune.

Uniunea Sovietică — a spus el este cel mai puternic bastion al nostru în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru eliberare națională, democrație, socialism și pace Ponegrirea Uniunii Sovietice înseamnă ponegrirea socialismului, iar în prezent aceasta constituie principala armă ideologică a imperialiștilor pentru demoralizarea și scindarea rîndurilor revoluționare din întreaga lume. Prezenta consfătuire a comuniștilor trebuie să declare tuturor _ în expresii cit se poate de neechivoce ca nu există și nu poate exista niciodată'comunism antisovie- tic.Șeful delegației Partidului Comunist din Pakistanul de est a propus organizarea unor consfătuiri internaționale ale comuniștilor din întreaga lume la intervale regulate de timp și alegerea, la prezenta consfătuire, a unui comitet pentru convocarea următoarei consfătuiri.

cării comuniste internaționale nu numai ca face să sporească propriile ei forțe, dar va permite mișcărilor de eliberare națională, tuturor forțelor anticolonialiste să continue o- fensiva împotriva imperialismului și să obțină noi victorii. Mișcările de eliberare națională, inclusiv mișcarea de eliberare arabă, și-au dat seama de fapt că victoria lor în lupta împotriva imperialismului' este indisolubil legată de întărirea rîndurilor lagărului socialist, ale mișcării comuniste internaționale.In inimile noastre, în inimile tu» 
(Continuare în pag. »VI-a)
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Cuvintarea tovarășului I. Lechleiter,
membru al Comitetului de conducere »i secretar al C.C. al Partidului Muncii din Elveția

(Urmare din pag. a V-a) turor oamenilor progresiști din țara noastră provoacă mindrie și satisfacție faptul că partidele frățești participante la această consfătuire au declarat că sînt solidare cu popoarele arabe, atit în lupta acestora împotriva agresiunii israeliene, cît și în lupta comună împotriva imperialismului, pentru întărirea independenței lor naționale și pentru înaintarea pe calea progresului social. împreună cu toți comuniștii și oamenii progresiști din țările noastre, noi apreciem la un nivel foarte înalt pozițiile partidelor frățești și ale tuturor țărilor socialiste în problemele legate de mișcarea noastră de eliberare. Sîn- tem deosebit de recunoscători Uniunii Sovietice, care a acordat în mod dezinteresat și continuă să acorde arabilor ajutor militar, economic și politic, călăuzită de principiile sale de nezdruncinat de solidaritate cu poooarele luptătoare.Comitetul Central al partidului nostru — a arătat vorbitorul — a studiat în cadrul plenarei sale, convocată în mod special pentru aceasta, proiectul documentului principal și a dat mandat delegației noastre să voteze pentrb aprobarea lui. Partidul nostru ar dori să aibă un documentprogram mai cuprinzător, care să conțină aprecieri asupra tuturor problemelor' de însemnătate principială, dar în același timp considerăm că documentul propus conține in toate cele patru capitole ale sale, după introducerea amendamentelor, o analiză justă a situației internaționale și poate servi drept bază pentru unirea rindurilor și acțiunilor mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste. Documentul, definind sarcinile fundamentale ale luptei comune împotriva imperialismului mondial, poate deveni o armă în mîinile forțelor socialismului, ale clasei muncitoare din citadelele imperialismului, o armă a mișcării de eliberare națională aflată la diferite niveluri ale dezvoltării sale. Pentru țările arabe, documentul prezintă o importanță deosebită.Mișcarea arabă de eliberare a constituit întotdeauna obiectul atacu

în numele delegației P.C. din Argentina vorbitorul și-a exprimat acordul deplin cu documentul principal, considerînd că acesta expune concluzii fundamentate din punct de vedere științific și schițează un plan larg de luptă antiimperialistă.în continuare, el a făcut o amplă analiză a documentului principal re- ținînd, printre altele, faptul că proiectul subliniază creșterea rivalităților dintre imperialiști șl demonstrează că asemenea trăsături noi ale sistemului capitalist, cum sînt dezvoltarea continuă a capitalismului monopolist de stat, dezvoltarea procesului de concentrare, care se desfășoară în special sub influența stimulentelor economiei de război, precum și multe altele, nu permit lichidarea forțelor spontane ale pieței capitaliste cu ajutorul reglementării monopoliste.în continuare, R. Gioldi a spus : Construirea socialismului se bazează pe legi generale, valabile pentru toate țările, deși aceasta se desfășoară în forme diferite și specifice. Această ultimă împrejurare reclamă o atitudine de maximă vigilență din partea adepților internaționalismului proletar. Proiectul atrage atenția asupra pericolelor pe care le reprezintă mărginirea națională și naționalismul. în el se subliniază rolul clasei muncitoare ca principală forță antiimperialistă din țările capitaliste și, în felul acesta, se dezmint concepțiile care atribuie acest rol unor grupuri sociale neproletare. Se subliniază rolul partidului comunist ca avangardă a întregii mișcări antiimperialiste. Dintre toate concepțiile antiimperialiste, numai marxism-le- ninismul poate oferi o analiză științifică și pînă la capăt revoluționară a imperialismului și sarcinilor legate de lupta împotriva acestuia. în proiect se vorbește despre forțele noi care se varsă în frontul antimonopolist, se subliniază în special activitatea tineretului și studenților și, în același timp, se scoate în evidență necesitatea demascării concepțiilor pseudorevoluționare pe care 'le răs- pîndesc diferitele grupuri în acest mediu. Proiectul arată că mișcarea antiimperialistă nu renunță la nici un fel de forme de luptă, alegînd, în funcție de împrejurări, calea lipsită de război civil sau calea care presupune un asemenea război.Referindu-se la evoluția raportului de forțe pe plan mondial, Rodolfo Gioldi a arătat că în ultima perioadă sistemul mondial socialist, clasa muncitoare din țările capitaliste, mișcarea de eliberare națională și lupta pentru pace au împiedicat imperialismul să dezlănțuie un al treilea război mondial.în sprijinul afirmațiilor sale, vorbitorul a citat în continuare, evenimentele din Orientul Mijlociu.A crescut importanța socialismului pe arena internațională. Cuba socialistă și-a consolidat pozițiile în ciuda amenințărilor, provocărilor și boicotului guvernului imperialist din S.U.A. Acestea sînt citeva din succesele mișcării antiimperialiste. Datorită tuturor acestora au devenit cu mult mai favorabile condițiile de luptă in țările capitaliste. Imperialismul nu a reușit să schimbe raportul de forte în lume, el nu determina evoluția evenimentelor. Intrigile și comploturile imperialismului pot duce la situații dificile, dacă revoluționarii își vor slăbi vigilența. Imperialismul recurge acum la metode mai subtile de activitate anticomunistă, de subminare, ți nu ezită să

Cuvintarea tovarășului 
Aziz Muhammedrilor și uneltirilor imperialismului, care caută să slăbească șl să rupă legăturile de colaborare și de prietenie dintre țările arabe și țările sistemului socialist, mai ales Uniunea Sovietică, precum și să-și impună dominația asupra țărilor arabe care dețin o poziție strategică importantă și posedă uriașe rezerve de petrol. Acțiunile agresive ale Israelului împotriva țărilor arabe — a afirmat Aziz Muhammed — nu sînt altceva decît o parte din planul imperialist îndreptat spre înăbușirea mișcării arabe de eliberare, lichidarea cuceririlor ei progresiste.De doi ani Israelul ocupă pămîn- turi arabe, lipsește de adăpost și pă- mînt populația din regiunile cotropite, ia măsuri de anexare a teritoriilor arabe ocupate,, refuză să pună în aplicare rezoluția Consiliului de Securitate menită să slujească cauzei restabilirii păcii în această regiune.Partidul nostru luptă împreună cu toate forțele-patriotice șl progresiste din țările arabe și din întreaga lume pentru eliberarea teritoriilor arabe ocupate, sprijină cu energie mișcarea de rezistentă palestiniană ; partidul apreciază că sarcina principală și permanentă în actuala etapă constă în a asigura poporului arab din Palestina posibilitatea să-și aducă la îndeplinire drepturile sale naționale legitime, inclusiv dreptul ia autodeterminare pe pămîntul patriei sale. -Delegația noastră sprijină documentul principal și consideră acest document ca o confirmare a rolului eficient pe care trebuie să-l joace partidele comuniste în viața politică a țărilor lor. Unele regimuri progresiste din țările arabe și unele partide politice naționaliste și grupuri ale micii burghezii care cheamă la „socialism", continuă încercările lor de a vulgariza principiile socialismului științific și implicit de a le denatura. Ele rup posibilitatea înaintării pe calea unor transformări sociale esențiale și a dezvoltării necă- pitaliste de caracterul și structura puterii politice și de rolul pe care trebuie să-1 joace clasa muncitoare și partidul ei politic în viața politică și în procesul acestor transformări. Citeva dintre aceste partide și gru

Cuvintarea tovarășului
Rodolfo Gioldi,

membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Argentinaia o înfățișare stîngiștă pentru a putea pătrunde cu mai multă ușurință în rîndurile noastre șl a acționa din interior.El a spus în continuare că în frontul antiimperialist se încadrează forte care pînă acum au fost pasive. Ele vor veni cu iluziile și prejudecățile lor, cu întreaga lor lipsă de experiența, iar comuniștii vor îndeplini rolul de conducători ai acestor mase, reeducîndu-le în spiritul mar- xism-leninismului, procedînd cu răbdare și sinceritate în cursul bătăliilor comune. Nu le vom acorda ajutor dacă nu vom da riposta cuvenită flecarilor care declară studenților că trebuie dusă lupta împotriva partidelor comuniste, întrucît acestea, chipurile, „au îmbătrînit", dacă nu vom da riposta celor care cu ajutorul măgulirilor demagogice caută să convingă tineretul că ar fi barometrul revoluției, dacă nu vom acționa atunci cînd vor fi formulate lozinci cu privire Ia lupta dintre generații.Superioritatea socialismului asupra capitalismului devine palpabilă în toate domeniile și, în special, în domeniul dezvoltării democrației. Datorită lichidării capitalismului și eliberării omului de asuprirea burgheză, puterea proletară este chiar din primele zile ale existenței sale de milioane de ori mai democratică decît cea mai respectabilă democrație burgheză. Consolidarea socialismului și construirea comunismului sînt însoțite de lărgirea democrației și această împrejurare se reflectă în mod evident în programul P.C.U.S. Cu toate acestea, apelurile la „democrația pură“ sînt arma preferată din arsenalul „războiului psihologic" anticomunist pe care-1 desfășoară imperialismul. Lenin deseori s-a referit la cunoscuta teză a lui Engels potrivit căreia „democrația pură" va fi ultimul pai de care se va agăța orînduirea burgheză. Abordînd apoi problema interdependenței dintre național și internațional, în lumina ideologiei marxist-leniniste, vorbitorul a apreciat că legile generale a.e revoluției și socialismului se fac simțite în fiecare țară prin elemente naționale concrete. Nu se poate însă spune că aceste legi nu sînt valabile într-un caz sau altul. „Manifestul comunist" nu ignorează particularitățile naționale, dar niciodată autorii săi nu spuneau că el este bun pentru o tară și inadecvat pentru alta.Pornind de la faptul că în cohdi- țiile actuale mișcarea comunistă nu are nevoie de un centru internațional unic, nu rezultă oeloc că în prezent internaționalismul nu mai are rațiunea de a exista. Cu internaționala comunistă sau fără aceasta, internaționalismul proletar își menține viabilitatea și forța deoarece constituie o condiție esențială a mișcării comuniste.Vorbitorul a adus apoi critici Partidului Comunist Chinez. El și-a exprimat totodată dezacordul cu delegația australiană, care a propus șa fie reținută mimai partea a treia din proiectul documentului principal. Pentru actuala consfătuire sînt caracteristice participarea și colaborarea liberă și democratică a partidelor comuniste și muncitorești și aceasta a fost convocată pentru ca după discuțiile necesare să fie adoptate documentul principal și alte declarații. Ar fi de dorit și oportun ca documentul principal să fie semnat de toți participant la consfătuire. Aceasta ar contribui într-o mare măsură la realizarea unității depline â comuniștilor din lumea întreagă.

pări tind de asemenea să fixeze o singură formă de organizare politică pentru a justifica desființarea partidelor comuniste sau dizolvarea lor în cadrul acestei organizări. în multe cazuri aceasta este însoțită de îngustarea democrației, de încercări de înlăturare a partidelor comuniste de pe arena politică și excluderea lor din viața politică a tării.Țara noastră — a arătat vorbitorul — ale cărei imense bogății petrolifere sînt jefuite de monopolurile imperialiste și care, a fost permanent obiectul intrigilor și conspirațiilor imperialismului, a trăit anul trecui evenimente importante. La 17 și 30 iulie 1968, în Irak a avut loc o lovitură de stat militară, petrecută în două etape, datorită căreia Partidul renașterii socialiste arabe a reușit, împreună cu citeva înalte personalități militare, să preia puterea. Pe calea înlăturării urmărilor trecutului de tristă amintire, noul guvern a luat o serie de măsuri, ca eliberarea patrioților arestați și reintegrarea în funcție a majorității personalităților înlăturate din motive politice. în ul- -timul timp guvernul a luat de asemenea măsuri curajoase corespunzătoare intereselor naționale împotriva colonialismului și monopoluri-, lor imperialiste. Toate acestea corespundeau cererilor formulate de popor pentru îndeplinirea cărora au luptat partidul nostru și toate forțele progresiste. Noi chemăm la crearea unui front național, la formarea pe baza lui a unui guvern de coaliție fidel crezului politic al frontului, la restabilirea libertăților democratice și, înainte de toate, a libertății de activitate ' politică pentru partidele și forțele patriotice, la lichidarea deplină și radicală a tuturor rămășițelor oprimării politice, a tuturor manifestărilor de înrobire și arbitrar. Partidul nostru luptă pentru o politică hotărîtă împotriva imperialismului și monopolurilor petroliere, împotriva planurilor lui agresive, pentru o colaborare reală și o solidaritate strînsă cu țările arabe eliberate, pentru consolidarea prieteniei și colaborării cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste — a spus în încheiere A. Muhammed.

Dar nu sîntem de acord cu propunerea ca consfătuirea să examineze numai acele probleme care se bucură de sprijinul tuturor partici- panților, cu alte cuvinte să aplice principiul unanimității.Vorbitorul a arătat apoi că lupta poporului argentinean constituie o parte a luptei unite a tuturor popoarelor latino-americane. Crește necontenit, în ciuda uneltirilor imperialismului și reacțiunii, influența binefăcătoare a revoluției cubane. A- ceasta și-a marcat tinerețea înfloritoare prin mari succese în toate domeniile, Ecoul acestor, succese pe continentul american devine tot mai larg, în special acum, cînd suferă un eșec rușinos programul anticuban „Alianța pentru progres"Congresul al XIII-lea al partidului nostru, care a avut loc recent, s-a bucurat de solidaritatea fierbinte a tuturor partidelor comuniste și' muncitorești. Subliniind necesitatea apropierii tot mai strînse de partidele frățești din America Latină, care desfășoară o luptă grea și măreață, congresul a subliniat în special dorința de a întări unitatea de acțiune cu P.C. din S.U.A. fiind convins că cele două partide duc pe fronturi diferite aceeași bătălie, împotriva dușmanului comun.Lupta eroică a poporului , vietnamez se află în centrul bătăliei mondiale împotriva imperialismului și războiului ‘ Cauza lui este cauza tuturor popoarelor iubitoare de pace, care năzuiesc spre democrație, eli- *berare națională și socialism. Popoarele lumii nu se îndoiesc că poporul vietnamez va învinge în lupta sa justă și știu că-i va alunga pe intervenționiștii imperialiști. _ Oa- menii muncii din Argentina și toți reprezentanții forțelor antiimperialiste sînt tot mai solidari cu el pe plan politic, moral și material. In 1968 au fost strînse 15 milioane de pesos pentru poporul vietnamez. In baza hotăr.îrii C.C., partidul nostru alocă 5 la sută din încasările sale Vietnamului, în semn de solidaritate cu acesta.în țara noastră se află Ia conducere o dictatură militară de tip fascist. Ea își dezlănțuie orgia teroristă folosindu-se de doctrina „Frontierelor ideologice", care afirmă că dușmanul nu s-ar afla în afară, ci în interiorul țării, adică în rîndurile clasei muncitoare, ale poporului. în ultimele săptămîni, dictatura nu a ezitat să recurgă la asasinate în .masă, atunci cînd s-au produs acțiuni populare.Lucrările consfătuirii — a înche iat R. Gioldi — voi fi urmărite în mod atent și de dușmanii noștri de clasă, imperialiștii din toate țările și acoliții lor. într-adevăr, dictatura argentineană nu a vrut să dezmintă aceste lucruri. Prin decretul din 4 iunie adoptat în ajunul deschide rii prezentei consfătuiri a fost formulată o nouă incriminare în baza căreia comunistul care participă la această consfătuire internațională este pasibil de 10 ani închisoare. Condițiile . luptei noastre devin «tot mai grele. în același timp, aceasta este mai degrabă o dovadă a slăbiciunii dictaturii, a fricii de care este cuprinsă, dșcît a forței și încrederi) în puterile sale. în ciuda tuturor a- cestor fapte, cred că în Argentina suflă pentru noi un vînt favorabil El ajută în ’upta noastră pentru un front național democratic.- care deschide perspectiva revoluției agrare și antiimperialiste democratice, a înaintării pe calea spre socialism.

La începutul cuvîntării sale, refe- rindu-se la unele aspecte ale situației interne actuale a Elveției, vorbitorul a relevat, printre altele, faptul că pe plan economic, în ultimii 25 de ani, se menține o conjunctură care aduce uriașe profituri marelui capital. Nu există șomaj și nici greve de amploare mai mare. Aceasta situație se explică prin faptul că țara noastră — a spus el — ,nu a fost atrasă în războiul mondial și a pășit în perioada postbelică avînd un aparat de producție absolut intact. Ea este, de asemenea, rezultatul înaltei măiestrii profesionale a muncitorilor noștri și a întregului nostru popor. în decursul ultimilor 150 de ani, Elveția nu a participat la conflicte militare, dar a obținut profituri din procesul de refacere în țările lovite de război.Capitalul financiar elvețian are strînse legături economice și politice cu capitalul monopolist vest-german și american. Pe calea exportului de capital și a expansiunii industriale, el obține supraprofituri suplimentare din multe țări ale lumii. Capitalul financiar elvețian participă activ la exploatarea țărilor mai puțin dezvoltate. Țara noastră a obținut doar profituri de pe urma exploatării colonialiste, iar în prezent asupra Elveției nu se repercutează consecințele economice ale eliberării popoarelor din Africa și Asia de sub jugul colonialismului. De aceea, aprecierea cuprinsă în documentul principal, potrivit căreia nu există nici o țară capitalistă ferită de fluctuații și depresiuni, nu este valabilă în cazul Elveției.în industrie și în sectorul bancar— a spus în continuare vorbitorul— are loc un proces activ de concentrare a capitalului. Micile întreprinderi rămase în urmă din punct de vedere tehnic sînt înghițite de cele mari, în timp ce marile firme din domeniul industriei constructoare de mașini, electrotehnice și chimice se unesc în scopul coordonării cercetărilor și producției. împletirea strînsă și tot mai accentuată a capitalului industrial cu capitalul bancar confirmă justețea învățăturii lui Lenin despre imperialism și despre formarea oligarhiei financiare. Tocmai aceste forțe determină într-o măsură considerabilă politica Elveției. De aceea, partidul nostru promovează o politică de unire a celor mai largi mase populare în vedereș limitării puterii trusturilor și monopolurilor.•Conjunctura favorabilă din Elveția și existența șomajului în țările vecine-au-'duș la creșterea . afluenței forței de muncă străine. în 1966, în întreprinderile industriale erau ocupați 709 000 muncitori, din care 277 000 muncitori străini, adică peste o treime., în cea mai mare parte este vorba de muncitori italieni, dar există și muncitori spanioli, germani, austrieci, greci, turci etc în prezent, acești muncitori formează o parte considerabilă a proletariatului din țara noastră, care nu se bucură de nici un fel de drepturi politice și democratice. Prezența unui mare număr de muncitori străini creează totodată posibilitatea apariției unor stări de spirit șovine în rîndurile unei părți mai puțin conștiente a populației, deoarece asemenea probleme importante legate de creșterea populației, cum este problema construcției de locuințe, nu au fost rezolvate în mod corespunzător.Marele capital a refuzat să aloce mijloacele necesare în acest scop și a încercat să arunce povara cheltuielilor pe umerii maselor populare, promovînd o politică de impozite antisocială. Aceste tendințe sînt încurajate în mod conștient de cercurile reacționare în scopul de a scinda clasa muncitoare. Partidul Muncii din Elveția consideră drept una din sarcinile sale cele mai importante să lupte pentru apărarea intereselor muncitorilor străini, pentru ca aceștia să se bucure de aceleași drepturi economice, sociale și politice de care se bucură - elvețienii.Conjunctura economică favorabilă s-a reflectat desigur și asupra situației oamenilor muncii. Fără a renunța la obținerea de profituri maxime, ci, dimpotrivă, pentru a și le asigura, patronii au socotit posibil să facă unele concesii muncitorilor. Aceasta a ușurat liderilor sindicali reformiști promovarea politicii lor de „pace în întreprinderi" și de „parterierism social", ceea ce a contribuit la creșterea iluziilor reformiste. în același timp, proprietarii de întreprinderi nu fac nici un fel de concesii în ce privește participarea muncitorilor la conducerea producției sau în ceea ce privește acele revendicări care ar putea atinge, într-o măsură oarecare, proprietatea capitalistă.Referindu-se la sarcinile actuale ale Partidului Muncii din Elveția, I. Lechleiter a subliniat, printre altele, faptul că partidul tinde spre înfăptuirea de reforme ' în interesul poporului muncitor și se străduiește să împletească activitatea din parlament cu acțiunile extraparlamentare. Creșterea activității partidului a dus la întărirea încrederii în el, ceea ce și-a găsit expresia în succesele pe care le-a obținut Partidul Muncii din Elveția la alegerile din ultimii ani.Ca și în alte țări, în Elveția se observă o radicalizare a tineretului, îndeosebi a tineretului studențesc, radicalizare care cuprinde, de asemenea, pe muncitorii tineri și, în primul rînd, pe elevii școlilor profesionale, Cauza acestui proces rezidă în sistemul absolut învechit din universități și școli, sistem care nu corespunde cerințelor revoluției tehni- co-.științifice contemporane. O importantă sarcină a partidului nostru constă în a contribui, cu răbdare și perseverență, la clarificarea problemelor ideologice ale tineretului și, înainte de toate, la înțelegerea necesității luptei comune a muncitorilor, studenților și intelectualității Partidul desfășoară lupta pentru revendicări parțiale și, în același timp, pentru reforme radicale, pentru asigurarea , și lărgirea drepturilor democratice ale poporului. împotriva poverii cheltuielilor militare, Partidul nostru este singurul partid de 

opoziție autentic, care luptă pentru socialism, sprijinindu-se pe principiile marxism-leninismului, pe mărețele tradiții democratice ale poporului nostru.Pentru o țară mică, așa cum este Elveția, situată în inima Europei, lupta pentru asigurarea păcii este o problemă de importanță vitală. A- ceasta presupune respectarea strictă a principiului neutralității de stat, promovarea unei politici externe eficiente și constructive, manifestarea unor inițiative de pace, recunoașterea R. D. Germane, a R. D. Vietnam și a R. P. D. Coreene, sprijinirea cererilor cu privire la crearea unor zone denuclearizate în Europa, semnarea neîntîrziată a tratatului de ne- diseminare a armelor nucleare, renunțarea la cursa înarmărilor, care prin caracterul său corespunde strategiei N.A.T.O.Partidul nostru, a spus vorbitorul, salută apelul consfătuirii de la Budapesta a țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia cu privire la desființarea blocurilor militare și convocarea unei conferințe pentru discutarea problemelor securității europene. Dorim ca guvernul nostru să sprijine această inițiativă și să ia parte activă la pregătirea unei asemenea conferințe. Aceasta este o contribuție pe care țara noastră poate s-o aducă la menținerea păcii. Numai o asemenea politică corespunde intereselor fundamentale ale poporului nostru.Poporul elvețian s-a distins întotdeauna printr-un spirit remarcabil de solidaritate. în prezent, în tara noastră se dezvoltă o largă mișcare de solidaritate cu poporul eroic din Vietnam, care luptă pentru libertatea și independenta sa. Alături de membrii partidului nostru. în primele rînduri ale acestor acțiuni pășește tineretul. Au avut loc, de asemenea, puternice manifestări de protest împotriva dictaturii din Grecia, ca și manifestări de solidaritate cu poporul spaniol.Vorbitorul a subliniat că — așa cum se arată în rezoluția Congresului al IX-lea al partidului din noiembrie 1968 — lupta pentru pace și coexistentă pașnică este o sarcină primordială pentru Partidul Muncii din Elveția. Această sarcină trebuie să fie realizată într-o strînsă solidaritate cu toate mișcările de eliberare si acțiunile de demascare și, izolare a imperialismului, de luptă împotriva a- cestuia.- Eficacitatea acestei lupte depinde de unitatea sistemului socialist și a mișcării muncitorești internaționale.Noi' considerăm că această Urii țațe poate fi realizată? Ea poate fi' realizată pe baza respectării stricte a principiilor fundamentale — pe care

Subliniind importanța deosebită * consfătuirii, vorbitorul a arătat că P.C. din Canada își exprimă deplinul acord cu documentul principal al consfătuirii care apreciază în mod just atît fenomenele contemporane, complexe și contradictorii, cît și strategia imperialismului. Vorbitorul a declarat că documentul definește în mod just sarcinile care stau în fața forțelor antiimperialiste. Nu putem fi de acord — a spus el — cu punctul de vedere că trebuie adoptată numai o parte a documentului. Nu putem fi de acord cu punctul de vedere care nu trage toate concluziile din pericolul pe care îl prezintă imperialismul pentru pacea în lumea întreagă, din strategia globală a imperialismului american și a aliaților săi, din încercările lor de a submina unitatea țărilor socialiste și a partidelor comuniste, a le dezbina, a le slăbi din interior și a crea condițiile pentru restaurarea capitalismului. Vorbitorul a subliniat că Congresul P.C. din Canada și- a exprimat solidaritatea cu actuala conducere a P.C. din Cehoslovacia, cu eforturile acesteia de normalizare a situației.Scoțînd în evidență faptul că orice înfrîngere a imperialismului american întărește forțele patriotice și iubitoare de pace ce acționează în Canada, vorbitorul a arătat că sub presiunea crescîndă a opiniei publice canadiene, care se pronunță pentru smulgerea țării din îmbrățișarea strînsă a imperialismului american, guvernul canadian a început revizuirea politicii sale externe față de A- merica Latină, China, Africa și a angajamentelor sale față de N.A.T.O. Firește că în aceasta își găsesc parțial expresia și încercările unor grupuri ale monopolurilor canadiene de a profita de contradicțiile interimpe- rialiste.După cum se știe — a continuat vorbitorul — guvernul canadian a a- nunțat hotărîrea de a începe retragerea treptată și controlată a unor unități' ale forțelor sale armate aflate sub comandamentul N.A.T.O. în Germania occidentală. Dar pînă și acest pas mic a fost întîmpinat cu ostilitate de guvernele american, englez și vest-german. Ele vor să oblige guvernul canadian să renunțe la poziția sa. Aceasta reprezintă o intervenție grosolană în treburile interne ale Canadei, o încercare de a lipsi poporul canadian de dreptul său suveran de a-și defini politica externă,Revizuirea politicii, anunțată de guvernul canadian, nu duce la afirmarea independenței politicii noastre în ‘interesele Canadei — a adăugat vorbitorul. Mai trebuie luptat pentru a- ceasta, Partidul Comunist din Canada cere ca politica externă a țării să se bazeze pe asemenea principii ca retragerea Canadei din N.A.T.O. și N.O.R.A.D. și aprobarea politicii de negderare la blocurile militare, declararea Canadei zonă denucleari- zată, sprijinirea tratatului de secu- ■ ritate europeană, recunoașterea R.D.G. și a granițelor postbelice, recunoașterea R.P. Chineze, sprijinirea celor 10 puncte ale programului F.N.E. ca bază pentru reglementarea 

le-am elaborat împreună și a căror respectare partidul nostru o consideră drept o obligație a sa — și anume a principiilor asigurării independenței și dreptului la autodeterminare al popoarelor și statelor, a dreptului fiecărui partid comunist și muncitoresc de a-și defini în mod independent politica, acțiunile și calea spre socialism, în conformitate cu principiile internaționalismului proletar și ținînd seama de situația.concretă din țara respectivă, de tradițiile ei, de condițiile de luptă, fără vreun amestec din partea altor partide Orice încălcare a acestor principii creează noi dificultăți, duce la divergențe și sciziune și aduce prejudicii întregii mișcări comuniste internaționale.în continuare, vorbitorul a criticat linia politică a P C. Chinez. ,Pornind de la aceleași principii, 8 arătat el, noi nu putem aproba nici acțiunile întreprinse în Cehoslovacia de cele cinci țări membre ale Tratatului de la Varșovia. Aici nu este vorba de vreun amestec al partidului, nostru în treburile interne ale altui partid. Asemenea evenimente afectează întreaga mișcare.Noi înțelegem că refacerea deplină a unității va fi un proces îndelungat și dificil, ținînd cont de deosebirile adinei dintre diferitele țări în ce privește condițiile și nivelul lor de dezvoltare. Noj vedem aceste greutăți și de aceea considerăm necesar să se analizeze în mod amănunțit, de pe poziții științifice, în cursul viitoarelor discuții, cauzele divergențelor și, de asemenea, să se găsească căile și mijloacele de depășire a acestora. Ne adresăm tuturor partidelor frățești pentru a face tot ceea ce este posibil pentru a nu asenți situația prin pole- rrfîcă și a contribui la micșorarea divergențelorInternaționalismul proletar și apărarea socialismului și' a țărilor socialiste, care constituie o obligație de la sine înțeleasă, nu pot însemna că fiecare partid trebuie, -în mod automat și obligatoriu, să aprobe orice măsură adoptată de unul dintre aceste partide sau de unul dintre aceste state, deoarece noi înțelegem că, în cursul procesului uriaș și dificil de construire a unei noi orînduiri sociale, paralel cu victoriile și succesele se pot ivi greșeli și insuccese. Asemenea probleme trebuie să fie discutate de la partid la partid, într-o atmosferă tovărășească. Nu orice critică trebuie privită ca antisovietică sau antisocialistă.Comitetul Central al partidului nostru — a spus vorbitorul — a' examinat documentul prezentat de comisia pregătitoare ca bază de lucru 
Cuvintarea tovarășului 

Wiliam Kashtan, 
secretar general al P.C. din Canadajustă a conflictului militar din Vietnam, rezolvarea pe cale politică a crizei din Orientul Mijlociu în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U., sprijinirea tuturor popoarelor coloniale care luptă pentru eliberare, lărgirea comerțului cu țările socialiste și în curs de dezvoltare pe o bază reciproc avantajoasă, dezarmare.Acest program corespunde intereselor poporului canadian, întărește independența și securitatea Canadei și noi îl considerăm ca un aport substanțial la lupta mondială împotriva imperialismului.Intre lupta împotriva imperialismului și lupta pentru coexistența pașnică — a continuat vorbitorul — există o legătură directă. Unii consideră lupta pentru coexistența pașnică drept renunțare la lupta împotriva imperialismului. Alții consideră lupta împotriva imperialismului ca o renunțare la lupta pentru coexistența pașnică. în realitate, nu există o asemenea contradicție. Pentru a asigura coexistența pașnică și destinderea încordării internaționale trebuie înl'rîn- tă politica de agresiune imperialistă. Lupta împotriva imperialismului, pentru coexistenta pașnică, deschide posibilități largi pentru întărirea unității, pentru progres social în toa.te domeniile. Aceasta este baza unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor care se pronunță pentru pace, democrație, independență națională și progres social în lumea întreagă. Strategia unității, formulată în proiectul documentului principal, face ca forțele omenirii progresiste să fie invincibile.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la lupta organizată a clasei muncitoare canadiene pentru drepturi și libertăți democratice. Puterea crescîndă a clasei muncitoare industriale organizate și lupta sa consecventă împotriva monopolurilor constituie un element important — a declarat el. Acesta stimulează procesul de organizare a funcționarilor- și reprezentanților intelectualității, ceea, ce s-a oglindit indirect asupra mișcării de tineret și studențești, în rîndurile căreia se intensifică starea de spirit antiimperialistă. Partidul nostru își îndreaptă eforturile spre unirea par- ticipanților la această mișcare cu clasa muncitoare, urmărește ca tineretul să înțeleagă teza cu privire la rolul conducător al clasei muncitoare în procesul ț revoluționar, să insufle mișcării de tineret și studențești ideile socialismului științific. învățătura marxist-leninlstă.După ce a subliniat, că masele de mici fermieri încep să încline în direcția alianței cu muncitorii, pentru a lupta mai eficace împotriva monopolurilor, vorbitorul a arătat că lupta împotriva capitalului monopolist și a politicii acestuia șe extinde și datorită unor stări de spirit tot mai accentuate și a unor acțiuni în sprijinul păcii, pentru rezolvarea altor probleme general-democratice.în Canada — a continuat vorbitorul — stîrnește cea mai puternică opoziție războiul murdar american din Vietnam. Aici acționează atit factorii morali cit și economici. Poporul 

a consfătuirii. Apreciem pozitiv modul de pregătire a documentului, caracterul larg, colectiv și tovărășesc al discuțiilor ce au avut loc cu acest prilej.Faptul că din cele 14 țâri socialiste cinci nu participă Ia lucrările consfătuirii, ca și absența unui șir de alte partide, a arătat vorbitorul, arată că, deocamdată, este imposibilă e- lab'oiarea unui document general care să poată deveni pentru toate > partidele o platformă politică șl ideologică comună,; fundamentată din punct de vedere științific. Cu toate acestea, a spus el, considerăm că actuala consfătuire este un moment important pe calea spre înlăturarea divergențelor.Pornmd de la aceste considerente, Partidul Muncii din Elveția ar fi preferat un document mai concentrat; cu un caracter mai propagandistic și îndreptat spre realizarea nemijlocită a unor acțiuni practice antiimperialiste, așa cum acest lucru și-a găsit expresia, înainte de toate, în’cel de-al treilea capitol al documentului. Considerăm, de asemenea, că este necesar să se precizeze o serie de formulări prea generale și imprecise. Ni se pare, totodată, că cel de-al doilea capitol conține o serie de formulări care idealizează relațiile dintre partidele din țările socialiste, ceea ce nu corespunde situației actuale, fiind vorba doar, în cel mai bun caz, de o dorință de viitor.De aceea, Comitetul nostrp Central a dat mandat delegației să insiste a- supra unor amendamente propuse de noi încă în perioada lucrărilor comisiei pregătitoare și, de asemenea, să sprijine amendamentele altor partide în scopul îmbunătățirii documentului. De adoptarea acestor amendamente va depinde atitudinea noastră definitivă față de document.Vorbitorul a subliniat că .partidul său sprijină apelul pentru apărarea păcii și chemarea la solidaritate cu poporul eroic vietnamez. Se înțelege de la sine că partidul nostru — a spus el — va sărbători așa cum se cuvine aniversarea unui secol de la nașterea marelui Lenin.Documentul și rezoluția sînt un lucru bun, a spus în încheiere I. Lechleiter. Dar chiar cel mai bun document poate fi numai o călăuză în acțiune. Partidul nostru se consideră o parte integrantă a mișcării comuniste mondiale. Vă încredințăm, tovarăși, că nu ne vom abate de la îndeplinirea răspunderilor noastre internaționaliste șr voiri face tot ceea'r ce ne stă îp puteri pentru a ne aduce,,, contribuția la cauza unității măreței noastre mișcări comuniste, în lupta împotriva imperialismului.

canadian resimte consecințele economice ale acestui război sub forma inflației și prețurilor crescînde, sub forma deteriorării balanței de plăți și a crizei valutare, care poate duce la devalorizarea dolarului canadian.Nu este întîmplător că tocmai în Canada s-a întrunit conferința popoarelor din emisfera occidentală împotriva războiului din Vietnam. .De asemenea, nu este întîmplător că poporul canadian acordă luptei juste a Frontului Național de Eliberare un ajutor considerabil în bani și medicamente.Canadienii își dau seama, deși nu întotdeauna în mod clar, că lupta poporului vietnamez contribuie la propria lor luptă împotriva imperialismului american. Pentru poporul canadian lupta pentru pace șl pentru independentă constituie de fapt un singur tot.Toate aceste mișcări care reflectă năzuința spre schimbări profunde creează baza pentru constituirea unei coaliții antiimperialiste sub conducerea clasei muncitoare. Spre aceasta tinde partidul nostru, luptînd pentru transformări sociale fundamentale în Canada.Cu mulți ani în urmă Lenin a subliniat că sarcina principală care stă în fața partidelor comuniste este căutarea căilor de trecere la revoluția proletară. Tocmai după această teză ne călăuzim în activitatea noastră de creare a unei uniuni democratice care să deschidă Canadei drumul spre socialism. De aceea, noi nu vedem vreo contradicție între sarcinile naționale și răspunderea noastră internațională, teză care este cuprinsă și în documentul principal.în continuare, vorbitorul a subliniat că divergențele din mișcarea comunistă internațională au creat multe probleme pentru partidul pe care îl reprezintă, ca și pentru întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională. El a criticat conducerea P.C. Chinez ca și antisovietis- mul.Considerăm sărbătorirea jubileului lui Lenin ca o parte importantă a luptei ideologice a leninismului împotriva naționalismului mic-burghez, împotriva oportunismului și revizionismului. ca o parte importantă a luptei pentru crearea partidului clasei muncitoare, independent de burghezie, și care se bazează ferm pe principiile marxism-leninismului.Fiecare partid comunist este independent și suveran, el poartă răspunderea în fața clasei muncitoare din tara sa, dar el poartă de asemenea răspunderea și față de clasa muncitoare internațională. Unii a- firmă că menținerea de relații internaționale și tinerea de consfătuiri dăunează influenței partidului comunist în țara respectivă. Acest lucru este absurd. Actuala consfătuire internațională a declarat secretarul general al P.C, din Canada — va întări fără îndoială unitatea, influența și prestigiul partidelor comuniste și muncitorești jn toate țările, iar partidul nostru va avea de profitat.
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Luînd cuvîntul aici, nu este posibil să uităm că vorbim în fața lumii, că în acordurile și documentele acestui for internațional sînt interesați nu numai comuniștii. Asupra reuniunii noastre este concentrată atenția forțelor politice și sociale fundamentale din flecare țară, care urmăresc cu atenție politica comuniștilor : clasa muncitoare în primul rînd, țăranii, intelectualitatea progresistă, tinerele generații de muncitori și stu- denți, forțele democratice mic-bur- gheze și chiar grupuri ale burgheziei prejudiciate de imperialismul nord- american. Arătînd că în deliberările reuniunii trebuie ținut seama că în situația actuală se produc noi fenomene sociale, cărora se cuvine să li se acorde o atenție permanentă, vorbitorul a spus că unul din aceste fenomene este revolutionarea în masă a tineretului studențesc, care în țările capitaliste luptă, împreună cu clasa muncitoare, pentru a transforma structurile vechiului regim, pentru o lume mai bună.Un altul din aceste fenomene îl constituie transformarea care are loc în rîndurile bisericii catolice, unde grupuri importante de clerici și chiar înalți ierarhi refuză de a mai acționa ca sprijin al capitalismului; ei admit și se pronunță pentru socializarea principalelor mijloace de producție și acționează împreună cu clasa muncitoare In apărarea unei politici democratice, înfruntînd reac- țiunea capitalistă și imperialismul.Există un sector despre care nimeni nu a vorbit aici și căruia, fără îndoială, trebuie să ! se acorde o mare atenție, deoarece este un factor politic de maximă importantă în momentul de față. Acest sector este armata, în sînul căreia poporul poate găsi, în anumite condiții, aliați, pentru democratizarea țării și apărarea independentei naționale împotriva imperialismului. Această problemă este mai actuală în tara noastră, unde, îrr ampla mișcare de protest împotriva bazelor americane, cercuri militare se pronunță împotriva permanentizării acestor baze pe teritoriul spaniol. Comuniștii spanioli nu ezită de a ridica aceste chestiuni, deoarece ele sînt vii și actuale, nu numai în Spania, dar și în multe alte- țări. Si trebuie să ținem seama de ele în optica noastră revoluționară.Amintind că în proiectul de document prezentat consfătuirii epoca noastră este caracterizată drept epocă de tranziție de la capitalism Ia socialism și că se semnalează că există posibilități reale pentru a rezolva problemele esențiale ale timpului nostru în interesul păcii, democrației și socialismului, tovarășul Santiago Carillo a subliniat că, intr-adevăr, imperialismul, în frunte cu Statele Unite, se caracterizează în prezent prin brutalitatea sa, prin caracterul său agresiv, dar. în același timp, prin neputința sa de a-și rezolva propriile probleme, prin eșecuri în ce privește realizarea dorințelor sale de a-și menține si întări pozițiile fundamentale în lume, prin falimentul politicii sale. Exemplul cel mai pregnant ni-1 oferă lupta eroică a poporului vietnamez, popor pe care îl salutăm călduros ; el tine în frîu pe agresorii imperialiști nord-americani și le provoacă în- frîngeri grele. Victoriile patrioților vietnamezi constituie un stimulent pentru toate forțele de eliberare și revoluționare.Sistemul colonial al imperialismului s-a destrămat și multe din țările care au trăit sub jugul său nu numai că rezistă presiunilor și amenințărilor foștilor dominatori, dar, în ciuda eforturilor șl manevrelor im- ' perialiștilor de a le împiedica, caută ajutor și sprijin pentru dezvoltarea lor economică independentă Ia țările socialiste.Imperialismul a pierdut poziții importante în Asia și Africa. El suferă lovituri grele -în America Latină, unde revoluția împotriva americanilor fermentează în rîndurile popoarelor, care văd în Cuba socialistă un exemplu în lupta lor de eliberare.Cînd agenții reacțiunii americane l-au asasinat pe neuitatul nostru tovarăș Che Guevara, erou al tuturor popoarelor care luptă pentru libertate și independență, și pe preotul Camilo Torrez, care a dat dovadă de solidaritate cu poporul punînd mîna pe arme în rîndu] luptătorilor de guerillă. ei au crezut poate că prin aceasta au îngropat pentru totdeauna voința de libertate a popoarelor din America de limbă spaniolă. Dar s-au tnșeiat. Nu știau asasinii lor că ceea ce au îngropat fera să- mtnța răscoalei antiimperialiste, care înflorește pe tot continentul latino- american, de Ia Țara de Foc pînă Ia Rio Grande. Lupta armată a poporului dominican împotriva intervențio- niștilor americani i impresionanta grevă a muncitorilor și răscoala studenților argentinieni de astăzi, ca și explozia de protest a studenților mexicani și brazilieni de ieri i lupta plină de abnegație a popoarelor guatemalez, columbian și bolivian i luptele politice ale maselor din Chile, Venezuela, Ecuador și Uruguay i atitudinea patriotică a militarilor pe- ruvieni împotriva Washingtonului sînt exemple de luptă pentru eliberarea națională și socială a acestor țări, împotriva reacțiunii și a imperialismului.în Europa se desfășoară lupta maselor muncitoare și studenților ca, de pildă, acțiunile din Franța care au pus la încercare puterea monopolurilor șl au avut un mare ecou internațional. Atrag, de asemenea, a- tenția acțiunile maselor de muncitori, țăran1, studenți. funcționari șl liber-profesțoniștl din Italia.Luptă Spania, unde începe să se profilez» ziua de mîine a libertății, 

democrației și socialismului. Și în această luptă împotriva regimului franchist, care se întinde pe tot cuprinsul geografiei spaniole, participă cu nețărmurit entuziasm clasa muncitoare, tinerele generații de studenți și muncitori, care nu au făcut războiul și care doresc să trăiască într-o patrie democratică, curățită și liberă de petele unui trecut tragic. Acest tineret nu ignorează uriașele sacrificii pe care le-a făcut poporul nostru, în frunte cu forțele muncitorești și democratice, între care partidul comunist s-a distins prin politica sa de unitate, prin combativitatea șl disciplina sa. în lupta de astăzi, din nou partidul comunist se arată a fi principalul animator și stimulator, care nu se dă înapoi din fața oricăror sacrificii.Și în intervenția mea doresc să a- mintesc, tovarăși comuniști din toate țările. în momentul cînd umbra sîngeroasă a fascismului începe din nou să prindă formă și viată în Germania de vest, în bîrlo- gul hitlerismului, că Spania a fost țara unde s-au dezlănțuit primele bătălii împotriva agresiunii fasciste i poporul spaniol a fost ..primul care a rezistat cu armele împotriva acestei agresiuni. Și doresc să amintesc, cu sufletul îndurerat, de soarta tragică a multora dintre ei. de .pamenli brigăzilor internaționale care au luptat în Spania și care au venit în tara noastră gata să-și dea viața în e- fortul frățesc de a ajuta poporul spaniol în lupta sa pentru apărarea libertății și pentru stăvilirea sângerosului torent al fascismului care începea să invadeze Europa Și de la această tribună doresc să Ie aduc din nou omagiu, ’ nostru, să exprim recunoștința și prietenia noastră veșnică pentru cei care au supraviețuit acelui act eroic.Țin să evoc aici pe eroii noștri de teri și de astăzi :l Julian Grimau. exemplu de stoicism și fermitate comunistă. asasinat în mod josnic de franchism. Narciso Julian, care a petrecut peste 20 de ani în închisoare. Jose Sandoval. Ramon Ormazabal. Pedro Ardiaca, care Ispășesc ani îndelungați în închisoare, pe tovarășul Horacio Fernandez Inguanzo. membru al CC al partidului nostru, care a fost condamnat la moarte, a petrecut 15 ani în închisoare și de cu- rînd a fost arestat din nou în Astu- ria.Tin să evoc ne conducătorii comisiilor muncitorești. Marcelino Camacho. Julian Ariza. David Morin Luis. Hoyos. Trinidad Garcia. Jose Maria Tbarrola. Vicente Fans. Manuel Otones și atîția alții, deținuți pentru activitatea lor în apărarea revendicărilor oamenilor muncii. A- tunci cînd evocăm oe eroii luptei an- tifranchiste nu noate fi dată uitării activitatea muncitorilor, studenților și intelectualilor din Tara Bascilor, dintre car.e s-au evidențiat comuniștii. catolicii progresist! si nat-dotiî militant! din E.T.A.. care, luptînd pentru drepturile naționale ale Tării Bascilor, luptă pentru libertatea tuturor noDoarelor Spaniei.Tn continuare, tovarășul Carillo a spus : în această epocă se deschid în fata omenirii noi posibilități revoluționare. Revoluția tehnico-știîn- țifică conține în ea premise materiale pentru victoria socialismului si pentru lichidarea exploatării si mizeriei în întreaga lume, dacă noi. tn calitate de forță transformatoare a societății. vom fi în stare să schimbării condițiile sociale și să punem în slujba omului giganticele forte de producție în continuă dezvoltare.Cresc numărul și influența partidelor comuniste. Alături de ele. noi forțe revoluționare apar ca urmare a agravării crizei imperialismului și a răspîndirii fără precedent a ideilor marxist-leniniste. Aceste forte sînt. pe deasupra deosebirilor de nuanță de tactică și concepție, alîa- tii noștri firești. Pe bună dreptate, Lenîn spunea că „cine așteaptă o revoluție socială «pură» poate s-o aștepte mult și bine" Revoluția socialistă, a adăugat el. „nn poate fi decît o explozie a luptei de masă a tuturor asupriților și nemulțiimjților Unele părți ale micii burghezii și ale muncitorilor înapoiați vor lua tn mod inevitabil parte la această luptă — fără o astfel de participare nu este posibilă lupta de masă, nu este posibilă nici un fel de revoluție — și într-un mod atît de inevitabil vor aduce în mișcare prejudecățile lor, fanteziile lor reacționare, slăbiciunile și greșelile lor Dar. în mod obiectiv, ele vor ataca capitalul, iar proletariatul înaintat, avangarda conștientă a revoluției, exprimînd arest adevăr obiectiv al luptei de masă — care cuprinde elementele cele mai diferite, mai variate, de cele mai diferite concepții și formînd o mulțime aparent neînchegată — va putea s-o unească și s-o îndrumeze. să cucerească puterea, să ia în mîinile lui băncile, să exproprieze trusturile odioase tuturor (deși din motive diferite 1) și să ia alte măsuri dictatoriale- care în ansamblu vor marca răsturnarea burgheziei și victoria socialismului, ce nu «se va curăța» în nici un caz dintr-o dată de zgura mic-burgheză". (Lenin Din articolul : „Bilanțul discuției asupra autodeterminării" — Opere complete, voi. 30. Ed Pol 1954. pag 55) Lenin a ținut seama de complexitatea extremă a mișcării re
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voluționare, care în prezent este încă și mai mare — complexitate determinată tocmai de amploarea și profunzimea mișcării, de faptul că în această mișcare se varsă, ca într-un torent puternic, forte de proveniență socială foarte diferită.Mișcarea de eliberare națională care se desfășoară în țările asuprite de imperialism este aliatul cel mai important al clasei muncitoare internaționale. Această mișcare are o- biectivele și caracteristicile sale proprii, care variază după țări și situații, prezentînd o gamă foarte variată șl bogată de particularități, care merg de la glorioasa luptă de eliberare a poporului din Vietnam — exemplu de consecvență revoluționară și patriotică, în care se vede influența conducătoare a unei avangărzi marxist- leniniste — pînă la alte mișcări, de orientare și componentă mai eterogenă. cu o influentă mai puțin marcată a clasei muncitoare.Este firesc ca partidele comuniste și forțele marxist-leniniste să lupte în interiorul fiecăruia dintre detașamentele acestei ample mișcări, pentru a-i conferi o orientare mai consecventă Cu toate acestea, nu putem nici să ne facem că nu vedem și nici să ne alarmăm dacă uneori acele mișcări adoptă tactici sau formulează concepții care nu corespund sută la sută cu tacticile și concepțiile noastre. Este imposibil să se încerce a se realiza uniformitatea într-o mișcare revoluționară atît de vastă și de variată ca cea din epoca contemporană. Numai prin desfășurarea luptei. prin intermediul propriei experiențe. si uneori nu numai pe baza succeselor, ci și pe baza eșecurilor, se va reuși să se înlăture divergentele și să se realizeze o mai mare omogenitate Dar chiar și astfel, rezultatul nu va fi o uniformitate în- trucît deosebirile, de situații. de grad de dezvoltare, condițiile specifice concrete ale fiecărui detașament vor dăinui si se vor menține timp îndelungat. Marxism-leninismul. care nu este o teorie statică și nici finită, dună cum nu este nici atotputernică, întrucît nici o teorie nu este prin ea însăși atotputernică marxism-lenims- mul. care este o creație necontenită, permanentă a gîndirii și acțiunii revoluționare strîns împletfte între ele. nu poate ahorda mișcarea de eliberare antiimnerialistă cu formule prefabricate. definitive și stereotipe. Ea trebuie să se îmbogățească și să se dezvolte, de asemenea, pe baza experiențelor mișcării. Chiar astăzi vedem cum în anumite târî capitaliste avansate. de pildă în R U.A.. unde clasa muncitoare se află sub influenta ideologică a Imperialismului, lupta populației negre, acțiunile mișcării ștudentesti și ale unor minorități intelectuale. sensibilizate de procesul revoluționar mondial și. în mod mai direct, de războiul nedrept pe care imperialismul nord-smerican îl poartă împotriva poporului din Vietnam, acționează ea un factor de natură să contribuie la trezirea conștiinței de clasă a maselor de oameni ai muncii. Este evident că acest proces nu corespunde unor anumite scheme marxiste. ceea ce dovedește că viata însăși este mai bogată decît toate teoriile și că teoria noastră, marxism- leninismul. trebuie să fie gata să integreze în sine tot ceea ce experiența revoluționară a maselor ne aduce necontenit.Tn țările capitaliste, dezvoltarea forțelor de producție schimbă profund structurile sociale..,nn în sensul pe care îl pretind ideologii capitaliști care proclamă reducerea si a- nunță aproape , dispariția proletariatului. ci invers. în sensul că cadrele științifice și tehnice, o mare parte a intelectualității, ale căror condiții sociale se asemănau tn trecut cu cele ale burgheziei, sînt deplasate astăzi spre aceeași situație socială ca cea a clasei muncitoare. Important este că aceste forțe, al căror număr și a căror pondere creste și va crește pe zi ce trece, o dată cu progresul științific-tehnic. iau cunoștință de această situație, se organizează, formulează revendicări. participă tot mai hotărît și mai energic la lupta împotriva puterii monopoliste, se a- propîe de pozițiile Ideologice ale clasei muncitoareNăscarea de protest si „contesta- tară" a studenților, a cărei pondere în cadrul luptelor revoluționare actuale este indiscutabilă și care atif în Snania cît si în alte țări se contopește din ce in ce mai mult'cu lupta proletariatului, constituie un. fenomen a cărui caracteristică este legată tocmai de luarea la cunoștință a noii situații sociale în care se află mare parte din intelectualitatea de astăzi. Forțele de masă ale tineretului a căror origine nu este în general proletară. irup în viata socială a popoarelor cu multă energie și combativitate Ele se transformă în mod o- biectiv într-un aliat prețios al partidelor comuniste, cu sarcina de a sensibiliza și de a atrage tn mișcarea revoluționară forțe aparținînd păturilor mijlocii, aflate pînă acum sub Influența politică a burgheziei, și pe aceia pe care acest tineret îi poate atrage la lupta democratică De a- semenea. potrivit experienței pe care am dobîndit-o în Spania, un rol foarte important poate juca dezvoltarea mișcării țărănești — prin radicalizarea acesteia ajutînd la mobilizarea unor sectoare mai înapoiate ale clasei muncitoare Repet că toate acestea nu constituie formularea 

unei teorii abstracte, întrucît ne bazăm pe experiența concretă a P.C, din Spania.Aceste forțe noi acționează în mod obiectiv ca un factor foarte important de natură să sprijine avangarda proletară marxist-leninistă In îndeplinirea sarcinii de politizare și radicalizare a unor ample sectoaro sociale. #Firește, uneori, tn unele nuclee ale acestor forțe de tineret, spiritul de revoltă, lipsa de maturitate, nerăbdarea, precum și prejudecățile claselor sau păturilor sociale din care provine acest tineret creează condiții pentru unele atitudini de infantilism revoluționar, cu tendințe a- narhice, pe care însă în nici un caz nu-1 putem supune unei judecăți sumare și nici nu-l putem condamna In bloc. Aceste atitudini ti tulbură uneori pe militanții comuniști, care consideră pe acești tineri ca pe un fel de venetici ai revoluției. Dar în- tr-o mișcare de masă cu acest caracter și cu o asețnenea amploare, ta care participă sute și mii de tineri, nu trebuie să ne mire apariția unor astfel de atitudini. Noi, cei,care am intrat în partidul comunist în alte perioade, nu trebuie să uităm cîlă impacientare, cită efervescență idealistă, ce spirit ascuțit de „contestare” împotriva societății acelui timp aveam noi înșine, tinerii care abia începeam să fim comuniști i cu cîtă pasiune ne înfruntam, crezînd că sîntem cei mai buni interpret! ai leninismului și ai Revoluției din Octombrie 1917, cu vechii conducători și cu metodele lor de luptă, care nu erau totdeauna chiar atît de dăunătoare pe cît socoteam noi Și pe a- tunci existau veterani ai mișcării muncitorești și socialiste care considerau impacientarea și combativitatea tinerilor nepotrivite pentru desfășurarea luptei așa cum o concepeau ei Și astăzi au loc uneori. între tovarăși vechi, neînțelegeri și împotrivire față de acceptarea acestor noi forțe, față de înțelegerea problemelor noi care se ivesc în mișcarea comunistă Această rezistență. independent de bunăvoința tovarășilor noștri. în loc de a contribui la maturizarea revoluționară a acestor noi forțe, la integrarea lor în partidul comunist, le îndepărtează de noi și le fac accesibile unor anumite propagandeExperiența partidului nostru în a- cești ani. și s-ar putea spune chiar în, întreaga sa istorie, ne arată că poziția de receptivitate față de tineret este hotărîtoare pentru vitalitatea și consolidarea revoluționară a partidului clasei muncitoare Dacă partidul nostru nt> ar fi rămas receptiv fără rezerve în fața tineretului muncitoresc, țărănesc si studențesc, nn am dispune de forța și influența pe care PC. din Spania le are actualmente.îngăduiți-mi să arăt, fără intenția de a critica pe cineva, că partidele comuniste, pentru a se transforma în forță conducătoare în lupta pentru democrație și socialism, tn afară de o politică justă, trebuie să fie capabile de a se reîntineri. de a interesa si atrage pe scară largă în rîndurile lor tinerele generații, care irup în luptă cu o mare combativitate și sînt dornice de profunde transformări sociale Una dintre caracteristicile partidelor noastre comuniste în prezent trebuie să fie receptivitatea lor față de fenomenele noi, tendința de a realiza ceea ce catolicii an denumit în tabăra lor „aggiornamento". adică aducerea la zl a teoriei și acțiunii politice marxist-leniniste. în spirit revoluționar și creator.Există o diferență uriașă între lumea de astăzi și cea tn care vechii comuniști au început să lupte. Pe atunci triumfa prima revoluție socialistă. sub conducerea partidului lui Lenîn. far toate eforturile și întreaga preocupare se îndreptau spre salvgardarea, apărarea acestei prime cuceriri care se dezvolta în condițiile încercuirii el armate de către puterile imperialiste. Ce importanță puteau avea atunci greșelile și lipsurile primilor pași într-o experiență socialistă cu desăvîrșire nonă în istorie, greșeli și lipsuri pe care de altfel Lenin nu numai că nn le ascundea. ba chiar le proclama cu curaj pentru a învăța din ele și a le putea corecta ? Esențial era atunci ca imperialismul să nu înăbușe speranța. exemplul, lumina pe care victoria socialistă o făcea să strălucească in întreaga lume și care ne arăta nouă tuturor calea distrugerii capitalismului calea revoluției socialiste.Am avut dreptate si nu ne căim de nimic. Astăzi însă lumea s-a schimbat. Desigur că nimeni din lagărul nostru nu ignoră faptul că imperialism'll este încă puternic, agresiv si extrem de periculos, că va trebui să dăm încă lupte grele pentru a elibera definitiv omenirea de asuprire și de amenințarea cu distrugerea, pe care le întruchipează imperialismul. După Revoluția din Octombrie. Uniunea Sovietică, datorită muncii pline de abnegație a întregului său popor, a devenit o mare putere, bastionul cel mai puternic al cauzei socialismului. Ea i-a Înfrînt pe agresorii hitleriștf și a deschis o cale de dezvoltare pentru opt noi state socialiste din Europa. Ulterior, pe această bază, a obținut 

victoria revoluția din China, au apărut R.P.D. Coreeană și R. D. Vietnam, a învins revoluția cubană, deosebit de dragă nouă, spaniolilor, au avut loc decolonizarea și apariția a zeci de state eliberate de sub jugul colonial, ■ s-au format și dezvoltat partidele comuniste, forțele revoluției mondiale au dobindit asemenea vigoare încît, chiar dacă mai putem suferi încă unele înfrîngeri temporare, din punct de vedere istoric imperialismul a pierdut partida.tn această perioadă ne aflăm în fața unei situații noi. asupra căreia nu putem închide ' ochii, dacă nu vrem să rămînem în urmă. Este vorba despre problemele ce se ivesc în ceea ce putem numi lumea noastră, lumea socialistă — probleme create de contradicțiile pe care țările socialiste le-au primit de la trecutul lor capitalist și chiar feudal, ca o amară moștenire, precum și cele care decurg din gradul lor diferit de dezvoltare, contradicții ce se pot agrava și care se agravează atunci cînd sînt tratate în mod subiectivist. Propaganda imperialistă exploatează toate acestea. Dar, în fata propagandei imperialiste, atitudinea noastră nu poate fi o negare a evidenței. lucru care ar reduce creditul de care se bucură partidele noastre, ci recunoașterea existentei acestor probleme, analizarea cauzelor lor si demonstrarea pe această cale că noi comuniștii sîntem în stare să învingem aceste dificultăți : toate acestea ne obligă să tratăm în propaganda noastră problemele socialismului, tocmai pentru a conferi mai multă vigoare si tărie luptei noastre împotriva sistemului capitalist. Socialismul este atît de puternic încît nici propaganda imperialistă, nici problemele dificile, nici chiar propriile noastre greșeli nu vor împiedica în ultimă instanță dezvoltarea sa.Tinînd seama de forța actuală a socialismului tn lume, noi concepem socialismul în Spania ea un regim în care libertățile politice, culturale și individuale ne care revoluția burgheză le-a cîstigat în lupta sa cu societatea feudală și care au reprezentat la timpul lor — inclusiv astăzi, în condițiile fascismului — o cucerire de crimă importantă, se dezvoltă. îm- plet.indu-se cu libertățile fundamentale. esențiale pe care numai socialismul le poate asigura omului, punînd capăt exploatării capitaliste, asupririi și Inegalității în drepturi. Concepția noastră asunra socialismului consideră pluralitatea partidelor. colaborarea dintre diferite partide de . tendință socialistă ca ne una din trăsăturile caracteristice care decurg din particularitățile revoluției spaniole. Pro- punîndu-ne această perspectivă, noi. comuniștii Spanioli, ne bazăm ne principiile generale ale marxism-1e- ninismului și ne experiența propriei noastre practici politice. Este nimerit să amintim că. în timoul războiului nostru național revoluționar, un guvern format ne baza unui sistem pluralist. în cadrul căruia am colaborat cu partidul socialist și cu alte partide democratice, a înfăptuit profunde transformări economice, politice și sociale, care au conturat înaintarea către socialism, făcînd din Spania republicană prima democrație populară din Europa. Aceasta a reprezentat în istoria țării noastre primul jalon pe calea care duce către abordarea. într-un fel nou. nu numai a luptei pentru democrație, ci si a posibilității de trecere la socialism prin sprijinirea ne o largă coaliție a forțelor muncitorești și democratice. Nu avem desigur intenția de a impune nimănui ca un model o- bligatoriu perspectiva noastră asupra socialismului (lucru care, de altfel, ar fi copilăresc).Abordînd unele probleme ale sistemului socialist mondial care sînt incluse în proiectul de document prezentat consfătuirii — a spus în continuare vorbitorul — vreau să reafirm faptul că aprobăm teza fundamentală că lumea socialistă. în primul rînd Uniunea Sovietică, constituie forța hotărîtoare în lupta împotriva imperialismului, bastionul ferm pe care se sprijină luptele de eliberare națională și socială ale popoarelor.După cel de-al doilea război mondial s-a produs o importantă transformare pe care nu am studiat-o poate încă în întreaga ei complexitate, în toate repercusiunile pe care trebuia să le aibă asupra mișcării noastre: crearea sistemului socialist mondial, format în prezent din 14 state, cu caracteristici foarte diferite, cu diferite tradiții istorice, structuri economice, coordonate geografice, și care au ajuns la socialism pe căi foarte diferite. Această situație nouă, care generează o și mai mare complexitate în relațiile partidelor noastre cu țările socialiste, nu afectează nici în cea mai mică măsură datoria noastră internaționa- listă. solidaritatea noastră cu aceste țări. Noi. comuniștii spanioli, datorită înseși condițiilor grele în care s-a desfășurat istoria partidului nostru, cunoaștem foarte bine valoarea internaționalismului proletar. în ceea ce ne privește, am demonstrat întotdeauna solidaritatea noastră cu Uniunea Sovietică și cu alte țări și am luat parte la luptele împotriva hitlerismului duse pe cele mai diferite fronturi ale celui de-al doilea război 

mondial. Fidelitatea noastră față de leninism nu este doar declarativă ; ea este materializată în activitatea partidului nostru. în capacitatea lui de a se situa în fruntea luptei maselor muncitoare. De aceea considerăm că. în etapa actuală, criteriul hotărîtor al internaționalismului proletar îl reprezintă capacitatea unui partid de a elabora o politică națională s! internațională care să stimuleze revoluția în propria sa țară și, în același timp, procesul revoluționar mondial.Tn ce fel participăm noi la dezbaterea asupra problemelor socialismului ? Faptul că evidențiem cuceririle hotărîtoare înregistrate de către țările socialiste în cele mai diferite domenii nu reprezintă un obstacol pentru ca. în calitate de marxist-le- niniști. să adoptăm o atitudine critică cînd am considera că într-o țară socialistă se produce un fenomen negativ. Partidul nostru are obligația de a-și expune propriile sale păreri asupra problemelor socialismului, a- sumîndu-și deplina responsabilitate, deoarece aceste probleme exercită o influentă asupra vieții politice spaniole și nu putem evita să ne exprimăm părerile în legătură cu ele. Chiar cînd adoptăm o atitudine critică. si acest aspect merită subliniat, considerăm că astfel apărăm principiile care ne sînt comune. îndenli- nindu-ne îndatorirea fată de clasa muncitoare a tării noastre si fată de clasa muncitoare internațională. Ne conducem nu după considerente naționaliste înguste, ci dună poziția noa stră in tern a t ional ist-prol et a ră.Asa s-a întîmplat cu prilejul operațiunii înfăptuite anul trecut în Cehoslovacia de către cele cinci țări membre ale Tratatului de la Varșovia. Este cunoscută dezaprobarea noastră fată de 'această acțiune. Si aceasta nu înseamnă că ne-am amestecat. nici măcar în cea mai mică măsură. în viata vreunui partid Nu putem să trecem sub tăcere părerea noastră în fata unor evenimente de importantă internațională care afectează întreaga noastră mișcare, care îngriiorează masele muncitoare șl în primul rînd pe propriii noștri luptători.La consfătuirea noastră, soluția i; cea mai' pozitivă, cea care ■ poate evita instaurarea unui dezacord, cea care permite să se dea un răspuns ferm speculațiilor propagandei’impe- • rialiste este cea pe care o recomandăm în amendamentul prezentat de noi ta document. în sensul de a se pomi de la realitate, asa cum ea se prezintă acum, si’ de a declara că între noi. partidele prezente la consfătuire. în ciuda divergențelor legate de evenimentele din august 1965. există voința fermă de a menține si de a întări unitatea noastră în lupta împotriva imperialismului.Pe de altă parte, considerăm că există anumite lipsuri în documentul pe care îl examinăm și că acesta ar cîstiga în eficientă dacă ar evita u- nele expresii imperative si ar recunoaște realități evidente, cum este, de pildă, existența contradicțiilor între statele socialiste. Aceasta ar reprezenta. în plus, un stimul pentru ca gîndirea marxistă contemporană să înainteze într-un domeniu în care a rămas în urmă în mod evident. Si nu este vorba numai de o problemă teoretică. îmbogățirea marxfsm-leni- nismului în studierea acestor probleme va aiuta partidele comuniste să reducă divergentele si contradicțiile, să evite ca acestea să îmbrace forme acute, să găsească calea soluționării lor în cel mal scurt timp posibil.Tn fata mișcării noastre stă sarcina de- a denăsi divergentele existente în prezent. Tntrunindu-ne aici am constatat cu satisfacție că sînt prezente 75 de partide, dar nu putem închide ochii în fata realității, nu putem trece cu vederea că există si absente regretabile. O politică de perspectivă trebuie să tindă spre refacerea unității întregii noastre mișcări. în ciuda factorilor negativi șl de conjunctură care s-ar putea manifesta.Tn documentul principal prezentat snre examinare consfătuirii se afirmă : „Este o datorie internationalist a fiecărui partid de a contribui prin toate mijloacele la îmbunătățirea relațiilor si la creșterea încrederii între toate partidele si de a depune noi eforturi îndreptate spre întărirea mișcării comuniste mondial»". Tn document ficiirea’ă «1 o altă afirmație importantă • „Partidele reprezentate la consfătuire apreciază că absenta unor partide nu trebuie să dăuneze relațiilor frățești dintre toate partidele comuniste, fără excepție. și nici cooperării dintre acestea Ele sînt. de asemenea, hotărîte să ducă la capăt o luptă comună împotriva imperialismului pentru obiectivele comune ale mișcării muncitorești internaționale, alături de partidele comuniste și muncitorești care nu au participat Ia consfătuire"Tn acest spirit este hotărît să acționeze Partidul Comunist din Spania In interesul unității întregii noastre mișcări, a tuturor țărilor socialiste. vom încerca, fără a renunța la exprimarea punctelor noastre de vedere în legătură cu atitudini, fapte sau fenomene pe care le-am considera dăunătoare, să acționăm, în cadrul unei confruntări loiale, c» argumente politice, evitind să recurgem la exasperare pentru a răspunde unei alte exasperări.Documentul principal supus consfătuirii spre «xaminare sintetizea

ză un moment al discuției dintre par- tide. De aceea are un caracter în mod esențial politic și include punctele de identitate de vederi ce sa manifestă între noi. Tn același timp, partidul nostru a exprimat serioase rezerve în legătură cu unele puncta pe care le-am dori în mare măsură corespunzătoare realității. Am manifestat întotdeauna aceste rezerva cu un spirit constructiv, de unitate, internaționalist. Lunile de discuții ce au premers consfătuirii noastre au demonstrat avantajele metodei da muncă în colectiv. Tn comparație cu practicile anterioare, aceasta reprezintă, fără îndoială, un element pozitiv care trebuie reținut, subliniat șl dezvoltat. Marele număr de amendamente prezentate de către diferita partide relevă nu numai un viu interes, o participare activă la discuție. ci și un pas înainte în capacitatea de a îmbogăți cu experiențe proprii obiectivul nostru comun.Acestea, ca și alte rațiuni, conferă consfătuirii noastre un caracter deosebit de cele din 1957 și 1960.Documentul nu apare ca un fel da „cartă programatică", de „linie generală" pentru partidele comuniste. Am putea spune că documentul reprezintă rezultatul unei dezbateri ample, cu caracter eminamente politic, cu o serie de importante elemente noi. dar și cu puncte cu caracter echivoc și — dată fiind situația mișcării noastre —, prin forța lucrurilor, cu lacune.Considerăm că una din caracteristicile situației prin care trecem este aceea că factorii de unitate cîntăresa mult mai mult decît cei care ne despart. că. dincolo de divergențe, s-a manifestat o voință fermă de a înainta uniți pe calea luptei împotriva imperialismului. Trebuie să evităm condamnările superficiale, metoda lansării de anateme și a etichetării. Aceasta nn înseamnă însă să renunțăm Ia critică și la autocritică și nici Ia confruntarea necesară de idei. Linia noastră conducătoare a fost să ne expunem părerile, uneori critice, cu sinceritate, cu prietenie șl în spirit tovărășesc, respectînd ceea ce credem că trebuie să reprezinte normele de relații între organizațiilo muncitorești revoluționare.Critica si autocritica comunistă r»r prezintă elemente fundamentale, ir?4» dispensabile ale mișcării noastre. Diplomația rămîne străină metodelor noastre de a stabili și menține relațiiExistă o problemă căreia îi acordăm o importanță deosebită și asu» pra căreia aș vrea să mă opresc pen« tru a se înțelege dimensiunea ei e» sențîală si a se interpreta în mod corect felul nostru de a gîndi. MM refer Ia necesitatea unei noi unități a mișcării comuniste internaționale.Tn mod logic, unei situații noi trebuie să^i corespundă noi forme do unitateTrece pe primul plan. în mod categoric. faptul că baza teoretică fermă a acestei noi unități nu poate fl alta decît principiile . marxism-leni- nismului. ale internaționalismului proletar. Dar. tn același timp, această unitate trebuie să țină seama do noile caracteristici ale etapei actuale a mișcării noastre. Dat fiind că ntl există nfci un centru și nici un partid cu funcție de îndrumător — aspect care a fost subliniat într-o serie de cuvîntărf — este evident că metoda trebuie să fie deosebită față de situația din trecut, cînd mișcarea noastră avea un astfel de centru și un astfel de partid. Astăzi unitatea nu poate fi obținută decît prin intermediul deplinei independențe a partidelor în elaborarea liniei lor politice. în aplicarea principiilor generale ale marxism-leninismuluî la condițiile concrete din țara respectivă^ așa cum se afirmă în proiectul de document Recunoașterea diversității nn duce la dezbinare. Dimpotrivă, e- fectnîndu-se pe baza principiilor noastre, reprezintă -un factor de îmbogățire a mișcării noastre.Tn cursul dezbaterilor pregătitoare 
a apărut uneori noțiunea, pe care nu o împărtășim, de majoritate și minoritate. aiungîndu-se chiar să se vorbească de o majoritate zdrobitoare. Cu toată prietenia, dar și cu toată sinceritatea, am dori să subliniem că, spre deosebire de. ceea ce se întîmplă în interiorul partidelor noastre, mișcarea comunistă internațională nu se conduce după principiul centralismului democratic. Problemele de ■principiu nu-și pot găsi rezolvarea prin vot, în funcție- de majoritate. Tn plus, nu este un lucru sigur că există o majoritate și o minoritate. Tn unele probleme sîntem cu toții de acord, în altele, unele poziții coincid și altele diferă : dar, chiar cei 'care nu sînt de acord pot avea aceeași părere cu cei de mai sus în legătură cu alte probleme, în timp ce zona de divergențe poate să-i cuprindă pe toți.Pe de altă parte, dacă am consacra aceste noțiuni de „majoritate" și „minoritate" am conduce mișcarea noastră spre noi divizări. Partidul nostr.u, conștient de îndatoririle sale internaționaliste, reprezintă o parte integrantă a mișcării comuniste pe plan de egalitate și nu este dispus să fie considerat vreodată ca o minoritateMetoda confirmată de viață constă în discutarea problemelor într-un spirit de înțelegere, depunînd eforturi pentru a ajunge la concluzii cu caracter unitar. Fără îndoială, este o cale lungă, care cere mai multă răbdare, o mai largă Argumentare, dar nu există altă cale dacă în- tr-adevăr vrem să înaintăm către unitate. Experiența ne-a demonstrat că pe această cale am reușit să obținem rezultate care la început pă« reau imposibile. j
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALA
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
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Prezentînd o informare în llnft. mari asupra situației din Italia și a luptei duse de P.C.I., vorbitorul a subliniat că marile bătălii sociale și politice ale anului 1968 și-au găsit o expresie politică în deplasarea către stingă înregistrată în alegerile de anul trecut, cînd Partidul Comunist Italian a obținut 8 600 000 de' voturi, corespunzînd la 27 la sută din numărul alegătorilor. Importanța a- cestor rezultate electorale constă, în primul rînd, în faptul că ele sînt roadele marilor lupte muncitorești și populare, ale activității permanente de masă desfășurate de P.C.I. și de aliații săi, fiind astfel o expresie a forței organizate și a influenței reale a partidului.Analizînd în continuare încercările reacțiunii, ale forțelor de dreapta de a reprima mișcările populare muncitorești,. țărănești și studențești, E. Berlinguer a spus : Sîntem conștienți de amenințările Ia adresa democrației șl pericolele decurgînd din subordonarea față de imperialismul a- merican și față de N.A.T.O. De aceea adresăm maselor un apel la vigilență și la unitate în lupta împotriva tendințelor reacționare și pentru a se opune, cînd ar fi necesar, cu toate mijloacele, oricărei încercări de a antrena -țara noastră în aventuri războinice.Tendința principală rămîne însă aceea determinată de ascensiunea luptelor sociale și politice ale oamenilor muncii, de progresele pe care le-a înregistrat unitatea pe teren sindical, de procesul apropierii între forțele de stînga — socialiste, democratice și catolice.Toate acestea determină diferențieri și divergențe în cadrul grupării guvernamentale. în sînul Partidului socialist și chiar al Partidului demo- crat-creștin s-au afirmat cu o seriozitate din ce m ce mai mare fenomenele de criză ale grupării de cen- tru-stînga și, ca o consecință, problema căutării unor „relații noi“ cu P.C.I.Vorbitorul a analizat rolul P.C.I. în conducerea efectivă a unui complex de lupte sociale care cuprind nu numai sectorul industrial, dar și cel rural unde au loc importante mișcări ale muncitorilor agricoli, ale arendașilor, dijmașilor și chiat ale micilor proprietari. în Italia de sud continuă să existe largi zone de șomaj, de salarii reduse și condiții de înapoiere, care au generat și continuă să genereze o emigrare în masă. în esență este vorba de cucerirea unor modificări ale raportului de forțe dintre clase.Un fapt nou este reprezentat și în țara noastră — a arătat în continuare tovarășul Berlinguer — de intrarea în luptă a noi detașamente, cum sînt studenții, tehnicienii, cercetătorii științifici: pe de o parte acest fapt se leagă de dezvoltarea revoluției științifice și tehnologice, iar pe de alta de condițiile de înapoiere în care clasele capitaliste dominante din Italia au menținut școala, universitatea și cercetarea științifică.Intrarea furtunoasă în luptă a studenților ne-a pus și ne pune probleme complexe. Am întîmpinat și continuăm să întîmpinăm dificultăți în stabilirea unor relații juste cu mișcările studenților, în rîndul cărora se manifestă tendințe și nuanțe diferite, chiar contradictorii. Considerăm totuși că intrarea acestor forțe noi în lupta pentru reînnoirea societății reprezintă un fapt pozitiv foarte important, un salt calitativ în lupta de clasă, în lupta pentru democrație și pentru socialism. Problema care stă în fața partidului revoluționar nu este numai de a desfășura în mijlocul acestor pături nou intrate în luptă — și mai ales printre studenți — o largă și eficientă activitate de clarificare și de luptă ideologică, de atragere la ideile socialismului. Această activitate este în mod cert necesară. Dar totodată se pune problema de a înțelege și de a integra liniei și luptelor partidului toate motivele valabile care împing aceste mase spre revoltă..Luptele duse de oamenii muncii ridică numeroase probleme referitoare la transformările structurale ale economiei și ale organizării de stat, pun în mod mai concret problema necesității accesului clasei muncitoare și a oamenilor muncii la conducerea statului. în acest cadru se desfășoară luptele pentru forme noi ale intervenției publice și ale controlului democratic în toate sectoarele economiei, pentru naționalizarea anumitor sectoare productive, pentru o reformă agrară care să atribuie tot pămîntul arabil în proprietatea celor care îl muncesc, pentru o reformă urbanistică, pentru transformarea școlii, administrației, justiției, prevederilor sociale, organizării administrației de stat.în acest sens, noi acționăm ca radicalizarea luptelor sociale să fie însoțită de lărgirea bazei sale de masă și de unitatea forțelor acestora.Concț>mitent, Partidul democrat- creștin este zdruncinat de contradicții profunde. S-a redeschis o luptă ascuțită între cele două componente ale Partidului socialist unificat. Fuziunea social-democrată, care a avut loc a- cum trei ani, a eșuat din punct de vedere politic, datorită extinderii luptelor populare, precum și poziției u- nor forțe de bază și din conducerea P.S.I. care* resping o politică de colaborare de clasă cu burghezia și de rupere a unității muncitorești.în esență se recunoaște că P.C.I. este o forță care s-a afirmat în mod istoric în viața națională și de care trebuie să se țină seama.în acești ani, partidul nostru, co- laborînd cu alte forțe de stînga și democratice, a luptat cu hotărîre și eficiență împotriva politicii agresive a Imperialismului, împotriva subordo

nării guvernelor italiene, inclusiv de centru-stînga, față de N.A.T.O. și S.U.A. Am fost animatorii unor mișcări, la care au participat masele largi, exprimînd solidaritatea cu popoarele ce luptă pentru independență. A dobîndit o amploare fără precedent mișcarea de solidaritate politică și chiar materială cu poporul vietnamez.în luptele antiimperialiste, au intrat în ultimul timp forțe noi, mai ales mase de\ tineri șl de studenți. Alte forțe politice, cu orientare ideologică diferită de a noastră — socialiste, catolice — participă la a- ceste lupte de pe poziții proprii. Noi luptăm pentru ca Italia să nu participe în nici un bloc militar sau politic, pentru ieșirea din N.A.T.O., pentru desființarea bazelor N.A.T.O. din Italia. Luptăm pentru un stat neutru, pentru recunoașterea frontierelor rezultate din al doilea război mondial și din existența R.D.G., pentru o contribuție italiană la securitatea Europei, la dezarmare, la o politică de depășire a blocurilor militare opuse și la transformarea Me- diteranel într-o mare a păcii. Noi luptăm, de asemenea, pentru dezvoltarea relațiilor Italiei cu țările socialiste.Și în interiorul partidelor de guvernământ se conturează poziții îndreptate spre o modificare a politicii externe — și, în special, a politicii atlantice a Italiei. Este vorba de probleme ca recunoașterea Republicii Democrate Vietnam, a Chinei populare, recunoașterea existentei a două state germane și crearea unui sistem de securitate colectivă în Europa, de pace în Mediterana și de o politică de dezarmare, în special de dezarmare atomică. Fiecare pas real înfăptuit în aceste direcții corespunde intereselor celor mai profunde ale întregului popor italian și reprezintă, de asemenea, un aspect important al contribuției aduse la cauza păcii și a colaborării dintre popoare, la cauza comună a mișcării muncitorești și antiimperialiste din lume. Pozițiile pe care le-am adoptat în legătură cu criza cehoslovacă — poziții inspirate de concepția noastră asupra principiilor care trebuie să conducă relațiile dintre statele socialiste, dintre partidele comuniste— ca, de altfel, toate pozițiile noastre asupra problemelor socialismului și internaționalismului proletar ne-au permis să luptăm cu și mai mare eficientă împotriva extremismului atlantic al tării noastre. Forțele conservatoare și anticomuniste nu au reușit să blocheze și cu ațît mai puțin să facă să dea înapoi, nici chiar după evenimentele cehoslovace, noile tendințe de care am vorbit mai sus.Ținînd seamă de forța pe care a dobîndit-o în Italia partidul nostru— de-a lungul a aproape 50 de ani de lupte — nu putem să ne limităm la o activitate exclusiv propagandistică. Obiectivul nostru — care este acela de a realiza transformarea socialistă a Italiei — ne impune să elaborăm o cale autonomă a luptei noastre, o cale care să facă clară și evidentă maselor largi concepția noastră asupra înaintării către socialism și asupra trăsăturilor specifice pe care le va căpăta în Italia construirea societății socialiste.Noi respingem concepția că ar putea exista un model de societate socialistă unic și valabil pentru toate situațiile. Nu este vorba numai de particularitățile naționale care ar trebui să se adauge legilor generale ale dezvoltării revoluției socialiste și ale construirii societății socialiste. în realitate, aceleași legi generale de dezvoltare a societății, aceleași trăsături esențiale și universale ale revoluției socialiste nu există niciodată în stare pură, ci întotdeauna și numai în forme specifice, determinate în mod istoric și care nu se pot repeta. A opune a- ceste două aspecte în mod reciproc este un procedeu scolastic și înseamnă a nega însăși esența marxismului.Din concepția noastră — care este marxistă și leninistă — decurge că noi nu am pretins niciodată și nu pretindem să sugerăm sau să impunem altora un model al nostru. Fiecare țară are istoria ei. Fiecare partid își duce activitatea într-o realitate determinată și condiționată în mod istoric. Ca atare, chiar cînd dezbatem problemele dezvoltării democrației socialiste în țările socialiste — într-un proces de reînnoire care a fost inițiat și a cărui necesitate a fost subliniată cu atîta forță de cel de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. — nu ne gîndim la transpuneri abstracte și mecanice în realitatea diferitelor țări a cerințelor și criteriilor care decurg din realitatea țării noastre. Iată de ce modelul — dacă ne putem exprima așa — de socialism pentru care chemăm la luptă clasa muncitoare și pe oamenii muncii italieni este diferit de orice alt model existent.Toate acestea au repercusiuni imediate și profunde și în lupta politică actuală din tară. Orice act al P.C.I., orice poziție a noastră, inclusiv în probleme de principiu ale socialismului și ale mișcării comuniste internaționale, exercită o influență imediată asupra maselor de oameni ai muncii, asupra celor mai diferite pături sociale, asupra altor forte politice, avînd consecințe, pozitive sau negative, asupra evoluției a înseși politicii naționale. Chiar și sub acest
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aspect putem considera că forța și influența partidului nostru stau, în primul rînd, în legătura indivizibilă dintre internaționalism și funcția națională.P.C.I. își are ponderea sa în viața politică din Italia ațît pentru că reprezintă o parte din mișcarea comunistă internațională, cit și pentru că este o forță națională, care nu se limitează la propaganda făcută cuceririlor socialiste înfăptuite în alte țări, ci elaborează și conduce, în condiții de deplină independență, lupta pentru revoluția socialistă în Italia. Pe aceste baze s-a stabilit o fermă unitate a partidului nostru, precum și trainica sa legătură cu clasa muncitoare italiană, legătură care a rezistat tuturor încercărilor și pe care nimeni nu o va putea slăbi. Am respins și am zădărnicit toate încercările care urmăreau să ne facă să renunțăm sau să slăbim internaționalismul nostru, solidaritatea noastră cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste. Internaționalismul nostru în care se împletește efortul constant de a ne amplifica rădăcinile în realitatea națională, reprezintă firul roșu ce parcurge întreaga noastră istorie de partid revoluționar, democratic, al poporului italian.în continuare E. Berlinguer a arătat că pozițiile P.C.I. în legătură cu problemele mișcării comuniste internaționale au fost exprimate la cel de-al XII-lea Congres al partidului, și, recent, în raportul prezentat de secretarul general/ al Comitetului Central, tovarășul Luigi Longo, în fața Plenarei C.C.Noi considerăm de o importanță fundamentală obiectivul de a apăra, reconstitui și a dezvolta pe baze reînnoite unitatea mișcării comuniste. La cel de-al XII-lea Congres al P.C.I. tovarășul Longo — referindu-se la concepțiile exprimate de Palmiro Togliatti — a spus că noi pornim de la convingerea că mișcarea comunistă trebuie să aibă, nu numai pe plan național, dar și pe plan internațional, o unitate a sa proprie. O unitate care — departe de a fi rezultatul unei constrîngeri provenind din afară, adică al unei transpuneri mecanice a orientării altuia — să fie creată în diversitatea și specificul experiențelor proprii, să fie alimentată de spiritul critic reciproc, să se întărească prin autonomia diferitelor partide.Astăzi, între detașamentele componente fundamentale ale luptei revoluționare nu există o unitate completă. S-au înregistrat, în acest sens, o serie de dificultăți și în anumite aspecte, se poate vorbi de o criză a internaționalismului, pe care nu am reușit încă s-o depășim.Cauzele de fond ale acesteia sînt obiective, principale. Alte cauze sînt subiective, respectiv decurg din a- numite orientări politice, d.in lipsuri și greșeli. în ansamblu, în ciuda tuturor elementelor negative, dacă privim întreaga .perioadă a ultimilor 25 de ani, de la marele război antifascist și pînă astăzi, criza actuală a internaționalismului se plasează într-un cadru mondial dominat de un proces de grandioase transformări revoluționare. sîn asemenea condiții, cerințele internaționalismului, unitatea mișcării comuniste și colaborarea dintre toate forțele antiimperialiste sînt mai necesare ca oricînd. Mai mult, situația este coaptă pentru o reafirmare și o relansare a internaționalismului. O asemenea relansare va fi posibilă numai dacă se va pleca de la o viziune realistă a faptelor. așa cum sînt ele, și dacă vom ști să adaptăm și să inovăm, cu curaj, poziții și metode de acțiune, ca și însăși concepția unității.în continuare vorbitorul a arătat că faptul eel mai grav, care preocupă profund pe i comuniștii italieni, ca și masele muncitoare din lumea întreagă, este ascuțirea divergențelor cu Partidul Comunist Chinez. EI a formulat totodată critici față de pozițiile și politica acestuia.Totodată,, a subliniat tovarășul Berlinguer, am considerat și considerăm și acum ca greșită orice „excomunicare" și orice tendință de a răspunde exagerărilor polemice prin e- xagerări în sensul opus. De aceea, am apreciat pozitiv faptul că în proiectul de document elaborat pentru consfătuire nu există vreo condamnare sau „excomunicare". Este clar că azi nu există condiții pentru a ajunge la concluzii colective și la o luare de poziție a consfătuirii asupra acestor probleme — luare de poziție despre care noi credem că ar fi fost sau ar fi de un efect contrariu.Acestea spuse — a continuat E. Berlinguer — este evident că problema Chinei rămîne o problemă obiectivă care stă în fața noastră în întreaga ei importanță. După evenimentele hotărîtoare pentru istoria omenirii : Revoluția din Octombrie, construcția socialismului în Uniunea Sovietică, victoria asupra nazismului și fascismului, nașterea altor state socialiste în Europa — revoluția chineză a fosf un eveniment de importanță istorică, care a contribuit la schimbarea structurii lumii. Este evident, pe de altă parte, că China populară exercită o mare influență asupra vieții internaționale. Pentru aceasta noi credem că ar trebui să se facă un e- fort spre a se înțelege cerințele, o- biective care se află în spatele schimbărilor petrecute în China și în o- rientările politicii chineze.Dar, mai presus de toate, am vrea să subliniem cerința de a se dezvolta o activitate politică corespunzătoare 

adjunct al C.C. al Partidului 
importanței și complexității proble melor ridicate de relațiile cu China — deci de a se lua inițiative tinzînd spre reluarea unui dialog politic și reconstruirea unor relații de unitate Este evident că orice efort în această direcție va trebui să țină seama, în mod complet, de cerințele obiective ale dezvoltării economiei și societății chineze, precum și de rolul Chinei în lume. Politica coexistenței pașnice și lupta împotriva imperialismului au nevoie și de contribuția Chinei. Partidul nostru este gata să examineze și să-și dea contribuția la toate inițiativele care pot fi folositoare în această privință, pentru a se depăși situația actuală sau, în orice caz, pentru a se reduce tensiunea e- xistentă în prezent.Printre marile probleme ale epocii contemporane, fără îndoială, cea mai dramatică — împreună cu aceea a amenințării unui război mondial și a unei catastrofe nucleare — este a- ceea a marilor zone înapoiate ale lumii. Mari mase omenești nu și-au dobîndit libertatea și trăiesc tragedia subnutriției, foametei și a morții prin înfometare. Aceasta este o consecință a capitalismului, a imperialismului, a colonialismului, și neocolo- nlalismului, și, totodată, a exploatării de clasă care are loc în interiorul a înseși țărilor nedezvoltate.Pe de altă parte, chiar în țările capitaliste avansate industrial ca Italia de astăzi, crește prăpastia dintre zonele înapoiate, care au p economie predominant agricolă, cum este sudul Italiei — și zonele'industriale a- vansate din punct de vedere economic. Poate că și în legătură cu acest fenomen se manifestă faptul că clasa muncitoare este în mod special sensibilă marilor probleme ale maselor ce trăiesc în lume în condiții de înapoiere.In asemenea situație considerăm că lupta pentru pace, linia coexistenței pașnice și însăși dezvoltarea luptei revoluționare a proletariatului mondial pentru socialism — trebuie să înglobeze ca element central, lupta contra înapoierii, lipsurilor și foametei, lupta pentru % a se asigura tuturor popoarelor libertate și justiție,- o dezvoltare independentă, posibilitatea de a folosi imensele lor resurse omenești — forța de muncă, capacitățile intelectuale și morale, astăzi gîtuite și înăbușite — pentru a realiza progresul lor economic, politic și cultural, în libertate.Ceea ce ni se pare necesar este ca întreaga noastră mișcare muncitorească, toate forțele democratice ale omenirii să lupte pentru o nouă organizare mondială și pentru noî orientări internaționale care să salvgardeze pacea și în același timp să asigure independența națională, libertatea și progresul economic tuturor popoarelor. Proletariatul internațional — ca clasă revoluționară — trebuie să-și asume în mod deplin sarcina de a lupta pentru asemenea scopuri.La această categorie de probleme se adaugă alta, care ni se pare foarte importantă : respectiv funcția pe care pot și trebuie să o aibă, pe arena internațională, toate popoarele și toate statele, fie mari sau mici.Pentru noi este în afară de îndoială că, în scopul salvgardării păcii, o funcție proeminentă revine Uniunii Sovietice. Tocmai de aceasta noi respingem, ca necorespunzătoare cerințelor1 păcii, orice denunțare care se face, dintr-o parte sau alta, a dialogului dintre S.U.A. și U.R.S.S. In a- celași timp, este evident că o funcție nu mai puțin importantă revine celorlalte mari puteri mondiale, printre care China. Și tocmai de aceasta este urgentă redarea locului și rolului care revine la O.N.U. Republicii Populare Chineze.Dar ceea ce, în special, caracterizează momentul de față, este tocmai voința fiecărui popor și a fiecărui stat de a fi independent, de a-și spun^ cuvîntul, de a participa — pe baza egalității în drepturi — la determinarea politicii și acordurilor internaționale. Spre deosebire de ceea ce gindesc cei ce se opun depășirii actualei împărțiri a lumii în blocuri adverse — cum sînt forțele conservatoare din țara noastră — astăzi nici una din marile puteri mondiale nu s-ar putea prezenta la tratative în postura de reprezentantă a altor țări. De aceea, în condițiile actuale, cauza păcii și a unei noi reglementări internaționale, care să garanteze fiecărui popor independența și posibilitatea de a fi stăpîn al propriului său viitor, cere respectul deplin al suveranității, egalitatea în drepturi, posibilitatea pentru fiecare stat și pentru fiecare popor de a participa la determinarea cursului vieții internaționale.Și în lagărul nostru, adică în lagărul socialismului, experiența demonstrează că nu pot fi ignorate sau încălcate condițiile, sentimentele și interesele naționale. Nu poate exista o reală unitate internaționalistă dacă se neglijează sau se violează aspectul național. Nu este suficientă simpla proclamare ra internaționalismului Internaționalismul efectiv 1 există atunci cînd solidarității internaționale operative, și acțiunii comune internaționale pentru obiectivele comune i se atașează forța șl lupta clasei muncitoare și maselor populare ale fiecărei țări.Pentru aceste motive, noi stăm in
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mod ferm pe poziția principială că unitatea internaționalistă, ca și însăși unitatea statelor socialiste, se pot baza numai pe valorificarea capacității creatoare originale a fiecărei comunități naționale, ca și a fiecărui partid.Dificultățile mișcării comuniste derivă, în mare măsură tocmai din importanța acestor probleme pe care le avem în față, concomitent cu creșterea mișcărilor și forțelor revoluționare. Aceasta a provocat o mare diversificare a cerințelor, a intereselor concrete, a unghiurilor de confruntare a sarcinilor care, totuși, sînt comune. Au apărut astfel probleme noi, chiar șl în privința relațiilor dintre numeroasele componente ale unui singur mare curent eliberator. Tocmai în fața acestor probleme s-au făcut simțite, după părerea noastră, întîrzierile — atîț pe planul acțiunii practice corespunzătoare, cît și al căutărilor teoretice pentru. dezvoltarea marxismului.Cum să depășim aceste greutăți și aceste întîrzieri, cum să găsim căile spre unitatea mișcării comuniste și a celor mai vaste forțe antiimperialiste ? Noi nu pretindem că am deține răspunsul organic Ia probleme atît de grele. Credem totuși că experiența pe care mișcarea noastră a căpătat-o în acești ultimi ani arată totuși ceea ce nu slujește unității.Este evident, mai înainte de toate, că nu este favorabilă exagerarea divergențelor, a problemelor aflate în suspensie, și nici a acuzărilor reciproce. Pe de altă parte, nu folosește nici trecerea sub tăcere a divergențelor, atunci cînd ele există. După ce asemenea divergente sînt mai mult sau mai puțin timp ascunse, ele explodează — și atunci este mult mai dificilă depășirea lor. Experiența a mai dovedit că nu este suficientă proclamarea solemnă a necesității unității. Chiar și unanimitatea, cînd este realizată în jurul unor formule nesigure și susceptibile de interpretări diferite, care pot doar în mod temporar să escamoteze divergențele, nu favorizează o unitate efectivă.Noi credem că este bine, atunci cînd ne întrunim, să raportăm muncitorilor problemele în care sîntem de acord, și, desigur, să le valorificăm. In același timp, să nu ascundem a- cele probleme asupra cărora avem puncte de vedere diferite. Aceasta nu numai că va contribui la întărirea prestigiului mișcării noastre (căci astăzi nimeni nu ne-ar putea crede dacă ara spune că toții sîntem întru- totul de acord între noi), dar, în plus, aceasta ar da posibilitatea militanților și muncitorilor de a-și aduce contribuția lor conștientă la depășirea divergențelor și la soluționarea problemelor. aDin această poziție derivă faptul că, după noi, divergențele care se pot manifesta în cadrul întîlnirilor și dezbaterilor internaționale, în ce privește poziția luată sau aprobarea documentelor și propunerilor — ca și neparticiparea la astfel de întîl- niri — nu trebuie să afecteze relațiile dintre partide.Partidul Comunist Italian — a spus apoi E. Berlinguer — nu consideră și nu va considera divergențele și deosebirile de poziție nici ca motive de ruptură și nici măcar ca motive care ar putea deteriora relațiile cu celelalte partide frățești,în sfîrșit, noi socotim că este un fapt negativ tendința de a atribui etichete de condamnare ideologică celor care susțin păreri deosebite. A încerca să se explice orice deosebire de păreri ca „deviere" de la o puritate doctrinală, al cărei depozitar nu se știe bine cine ar trebui să fie, înseamnă, în realitate, nu numai a exagera divergențele ci și a închide calea pentru înțelegerea motivelor obiective, a intereselor reale care sînt la originea lor.Noi gîndim că pentru a depăși dificultățile actuale este necesară o acțiune îndelungată și răbdătoare, o acțiune dusă pe planuri diferite și cu metode corespunzătoare.Mai întîi de toate, credem că trebuie să se continue dezbaterea liberă, mai sinceră, asupra tuturor marilor probleme politice și teoretice ale mișcării noastre. O asemenea dezbatere ar trebui să aibă în vedere o analiză științifică a proceselor fundamentale ale lumii contemporane, precum și a contradicțiilor care apar în dezvoltarea societăților socialiste și a întregii noastre mișcări, > inspirîndu-se din ideea, după noi, fundamentală a „caracterului istoric" al socialismului și a însuși marxismului.Și în domeniul teoretic este nevoie de a se merge înainte, pentru a se reda marxism-leninismului vigoarea de conducător cultural și teoretic, critic, științific și istoric, eli- berîndu-1 de interpretările revizioniste de orice fel, inclusiv acelea cu caracter pozitivist și dogmatic, care au caracterizat, într-o mare măsură, gindirea marxistă în ultimele decenii.Un alt aspect esențial privește tipul de relații care trebuie să existe între partidele comuniste. în această privință părerea noastră a fost șl rămîne că în stadiul de maturitate și de amploare pe care l-a atins mișcarea noastră, nu poate să existe un centru conducător, un partid conducător, un stat conducător.Este necesar să se recunoască și să se respecte în mod deplin independența fiecărui partid, nu numai 

în ce privește determinarea propriei sale politici și căutarea unei căi proprii în lupta pentru socialism și construirea societății socialiste, dar și în ce privește pozițiile sale proprii în marile probleme ale mișcării comuniste.Este vorba. în esență, de depășirea oricărei forme de manifestare a concepției despre unitatea monolitică a mișcării noastre, concepție nu numai greșită, ci șl utopică. Desigur, noi știm că se pot manifesta și, în realitate, se manifestă, tendințe de dispersare naționaliste și riscuri de izolare locală. Pentru a combate asemenea tendințe este necesară, înainte de toate, intensificarea contactelor și colaborării internaționale între partide în domeniile cele mal variate.Tocmai această concepție, care a- trlbuie o valoare principială respectării riguroase a independenței și suveranității fiecărui partid și fiecărui stat, a inspirat. împreună cu interesul nostru față de orice dezvoltare a vieții democratice în țările socialiste, pozițiile P.C.I. în legătură cu evenimentele cehoslovace : de la solidaritatea cu noul curs inițiat în ianuarie 1968, la marele dezacord față de intrarea în Cehoslovacia a trupelor celor cinci țări din Tratâtul'de la Varșovia — poziții pe care le-am reconfirmat ulterior la congresul partidului nostru, la ultima plenară a Comitetului Central și pe care le reconfirmăm și aici. Adoptînd aceste poziții, noi nu am înțeles și nu înțelegem să ne amestecăm în treburile interne ale tovarășilor cehoslovaci, ale partidului lor, ale statului lor. Nimeni mai mult decît noi nu este convins cît de necesar este să se evite orice amestec în probleme care privesc numai poporul și pe comuniștii din Cehoslovacia — față de care ne reafirmăm încrederea și ne reîn- noim urarea de a rezolva problemele grele cu care sînt confruntați.Dar există aspecte ale evenimentelor cehoslovace care ridică probleme de principiu și privesc nu numai țările interesate, ci întreaga noastră mișcare. Acestea sînt problemele independenței și suveranității, ale democrației socialiste și libertății culturii. Noi salutăm, ca pe un factor care sporește prestigiul socialismului în mase, orice pas în dezvoltarea vieții democratice în țările socialiste și orice acțiune îndreptată spre asigurarea respectului deplin al independenței lor, ca fundament al unității acestor țări.■Tocmai aceste poziții pe care le-am adoptat, în cadrul reafirmării solidarității internaționaliste cu țările socialiste și cu toate partidele comuniste, corespund principiilor în care credem — și tocmai ele ne-au îngăduit, în plus, să ne opunem cu eficacitate campaniei antisovietice și anticomuniste.Prima datorie care stă în fața mișcării noastre este aceea a întăririi unității de acțiune. Fără îndoială, unitatea de acțiune nu este forma cea mai înaltă a unității. Dar ea este importantă și necesară dacă se urmărește să se evite producerea de goluri în inițiativele și în lupta an- tiimperialistă. Astfel este posibil să se consolideze înțelegerea și între a- cele partide comuniste și muncitorești care, deși au poziții diferite, sînt ho- tărîte să lupte pentru obiective politice comune. Unitatea de acțiune și făurirea unei unități mai înalte sînt interdependente. In plus, unitatea de acțiune ne poate permite să găsim un teren de înțelegere între partidele comuniste și celelalte forțe antiimperialiste. Pentru acest motiv am propus ca actuala consfătuire să fie deschisă participării mișcărilor revoluționare și progresiste necomuniste.In continuare, vorbitorul a arătat că unitatea de acțiune între partidele comuniste și celelalte forțe democratice, antiimperialiste are, ca prim țel, obiectivul realist de a împiedica un conflict atomic. In acest cadru, trebuie asigurată rezolvarea pașnică ,a conflictelor și problemelor litigioase, sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor față de colonialism și de neocolonialism, pentru eliberarea de regimurile reacționare și fasciste. Vorbitorul a subliniat că este necesar să se imprime un nou avînt mișcării de solidaritate cu poporul vietnamez. Spre a se crea condițiile pentru a face din Marea Mediterană o zonă a păcii și dezarmării trebuie să înceteze presiunea imperialistă asupra țărilor arabe și susținerea, directă sau indirectă, a agresiunii israelie- ne, trebuie să fie restabilite drepturile popoarelor arabe, fiind indiscutabil dreptul la existență al Israelului ca stat suveran în cadrul unui regim de coexistență pașnică și de securitate colectivă. In această perspectivă, care este cuprinsă în rezoluția O.N.U din 22 noiembrie 1967, trebuie să se acționeze pentru recunoașterea integrală a drepturilor poporului palestinian arab, lipsit de 20 de ani de înseși condițiile existenței sale naționale.O situație încordată și plină de pericole continuă în centrul Europei. Este adevărat, nu trebuie subevaluate pozițiile noi, chiar dacă nu sînt lipsite de contradicții serioase, care au apărut în însăși R.F.G., în special în Partidul social-democrat. Cu toate acestea, este un fapt că în R.F.G. sînt active și amenințătoare forțele revanșarde și de-a dreptul fasciste. Este un fapt că guvernul de la Bonn refuză încă recunoașterea existenței celor două state germane, refuză să recunoască frontierele rezultate din 

cel de-al doilea război mondial șî frontierele cu Polonia. El nu a semnat încă tratatul de neproliferare * armelor atomice.Apelul /de la Budapesta al {Arilor Tratatului de la Varșovia este un act politic important îndreptat spre asigurarea securității colective în Europa, și care s-a bucurat deja da răspunsuri pozitive.Trebuie să promovăm orice înțelegere posibilă, chiar parțială, cu alte forțe democratice, cu forțe socialiste, social-democrate sau catolice. In social-democrația europeană se manifestă procese de diferențiere și de criză, care se reflectă pînă în conducere. Nimic nu ar fi deci mai dăunător decît de a se ignora și subevalua aceste crize și diferențieri, mai ales în acele țări europene unde, spre deosebire de Italia, social-democrația aliniază în spatele ei o mare parte din clasa muncitoare. Problema relațiilor cu masele care urmează social-democrația și aducerea lor pe poziții coerente de clasă este una dintre cele mai importante.In plus, noi credem că anumite poziții noi, deși limitate și contradictorii, exprimate în anumite sectoare ale social-democrației asupra problemelor păcii în Europa pot deschide posibilități noi pentru o luptă mai eficace în vederea izolării grupărilor celor mai agresive și reacționare ale burgheziei capitaliste, asigurării păcii, securității și democrației în Europa.Expunînd apoi părerile P.C.I. asupra proiectelor de documente prezentate consfătuirii, E. Berlinguer a exprimat aprobarea față de documentul de solidaritate cu poporul din Vietnam, cu proiectele Apelului pentru pace și pentru sărbătorirea centenarului nașterii lui Lenin.Cu privire la proiectul documentului principal, reprezentanții P.C.I. au expus pozițiile noastre la toate întîlnirile pregătitoare ale acestgj conferințe. Ultima sesiune a Comitetului nostru Central a confirmat a- ceste poziții. Noi sîntem de acord cu platforma de acțiune propusă în capitolul III al proiectului de document, avînd rezerve asupra unor formulări pentru care am propus a- mendamente.Pe de altă parte, am avut și avem obiecții cu privire la celelalte capitole, decurgînd din dezacordul nostru cu însăși structura documentului.Noi credem că în condițiile/ actuale situația nu este încă coaptă pentru a ajunge la concluzii comune asupra multiplelor teme politice și principiale care sînt abordate în document. Desigur, aceste teme trebuie să fie dezbătute între noi, așa cum sînt discutate' în confruntarea deschisă și bogată de păreri care are loc la această consfătuire, fiind pozitivă *“ atît dezbaterea cît șl publicitatea ei. Dar una este discuția și alta sînt concluziile ei. Noi credem că situația nu este încă de așa natură ca să ne putem gîndi să dăm în document răspunsuri prin formulări care ar fi numai în mod aparent unitare, dar în realitate ar ascunde deosebiri de vederi încă profunde, așa cum a reieșit cu totul clar din înseși discuțiile care se desfășoară în această sală.In schimb, concluziile unitare asupra unei serii de obiective politice concrete, cum sînt acele indicate în capitolul III al documentului, răspund pozițiilor tuturor partidelor reprezentate aici și chiar ale altor partide comuniste, care nu sînt reprezentate aici.Se spune că nu ar fi posibil să se contureze platforma de acțiune unitară, fără ca ea să fie precedată de o analiză științifică a situației. După noi, acest argument este foarte discutabil Pe de altă parte, avem îndoieli serioase asupra caracterului științific al diferitelor aspecte ale analizei cuprinse în proiectul de document. Stilul acesteia este mai degrabă agitatoric decît. analitic. In plus, există lipsuri cu privire la aspecte ’’mportante ale situației internaționale. Spre exemplu, documentul subevaluează dificultățile, insuccesele, sciziunile care au avut loc în lagărul socialist și în mișcarea muncitorească și nu examinează cauzele lor. Nouă ni se pare nesatisfăcătoare partea din document, consacrată țărilor socialiste și problemelor socialismului. Din document, socialismul apare cu o înfățișare uniformă, care nu corespunde și, în parte, contrazice tipul de societate socialistă pentru care noi chemăm la luptă clasa muncitoare din țara noastră.Noi am exprimat o critică de fond a capitolului al IV-lea care tratează problema relațiilor dintre partidele comuniste. Aici, printre altele, se a- firmă qă aceste relații se, bazează pe principiile internaționalismului proletar, ale solidarității reciproce, deplinului respect al autonomiei, a neintervenției în problemele interne ale partidelor. Sînt principii juste. Dar 1 în aplicarea practică a acestor principii au apărut recent și mai există controverse cave nu pot fi ignorate.Pentru toate aceste motive, am propus ca la consfătuire să se aprobe un document constituit dintr-un preambul, urmat de platforma de acțiune expusă în capitolul III, care întrunește consimțămîntul tuturor partidelor reprezentate aici.In ce ne privește — a încheiat Enrico Berlinguer — existența deosebirilor de vederi nu micșorează cu nimic respectul pe care noi îl purtăm părerilor altor partide, nici nu va pune în discuție linia solidarității internaționaliste din care s-au inspirat întotdeauna, și vor continua să s« inspire, relațiile noastre cu toate partidele comuniste.
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Cuvintarea tovarășului Gustav Husak,
prlm-secretar al C.C. al P.C. din CehoslovaciaDelegația P.C. din Cehoslovacia — a spus vorbitorul — este de părere că programul consfătuirii noastre, care concentrează atenția asupra acțiunilor comune ale partidelor comuniste și muncitorești în lupta împotriva imperialismului, corespunde necesităților și intereselor actuale ale mișcării revoluționare internaționale. Considerăm că întîlnirea unui număr atît de mare de partide comuniste și muncitorești reprezintă o contribuție importantă la eforturile pentru unitatea forțelor antiimperialiste ale contemporaneității.Cu toții năzuim ca documentul principal al consfătuirii noastre să conțină răspunsuri cît mai precise la problemele care ne preocupă și pe care trebuie să le discutăm. Năzuim ca el să devină o bază trainică pentru unificarea activității noastre în problemele fundamentale, de la faptul că succesele comuniste și muncitorești ționale vor fi cu atît mai pregnante cu cît vom reuși să obținem un nivel mai înalt al unității de păreri, cu cît vor fi mai coordonate acțiunile, noastre comune și cu cît va fi mai concretă activitatea partidelor noastre, deoarece și în acest domeniu este necesar să se treacă de la proclamarea principiilor internaționalismului proletar și solidarității mișcării comuniste internaționale — la fapte, la practica politică concretă.Ocupîndu-se în continuare de schimbările petrecute pe plan internațional în ultimii ani, G. Husak a spus :Rezolvarea tuturor problemelor lumii contemporane, inclusiv preîn- tîmpinarea războiului termonuclear, chimio și bacteriologic, soluționarea problemei foametei în lume nu pot fi căutate în contopirea treptată a capitalismului cu socialismul și în dispariția automată a contradicțiilor reciproce — așa cum proclamă adep- ții. teoriei „convergenței" — ci, îh

Pornim mișcării interna-

primul rînd, în unitatea de largă și trainică a tuturor antiimperialiste.Toate aceste probleme au nalizate ia/sun înalt nivel marxist- leninist de tovarășul L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., în cuvintarea ne care a rostit-o. Delegația noastră dă o înaltă apreciere abordării realiste, lucide si concrete de către conducerea P.C.U.S. a problemelor principale ale lumii contemporane. ale mișcării comuniste internaționale si ale lagărului socialist. Ne exprimăm acordul fată de concluziile cuvîntării tovarășului Brejnev și le vom sprijini, deoarece le corespund imaginilor si opiniilor noastre.Vorbitorul a exprimat apoi părerea că documentul formulează just platforma celor trei forte puternice ale contemporaneității în lupta împotriva imperialismului, nentru democrație. egalitate în drepturi si coexistență pașnică. Principiul unității Si egalității tuturor forțelor luptei antiimperialiste nu este în contradicție cu misiunea de avangardă a mișcării comuniste Internationale.Experiența mișcării comuniste mondiale confirmă întru totul că forța principală în mișcarea antiim- perialistă este sistemul. Socialist mondial. Acest • fapt istoric nu boStb fi nici ocolit, nici ignorat. 1 ‘în continuare. G. Husak a spus: Sarcina istorică a sistemului socialist. al cărui pilon principal este Uniunea Sovietică, este determinată de faptul că el constituie contraponderea economică, politică si militară a capitalismului contemporan, si de aceea reprezintă, de asemenea, principalul sprijin al mișcării antiimperialiste. Fără existența si dezvoltarea lagărului socialist ar fi fost de necon- ceput actualele condiții de luptă ale clasei muncitoare Si celorlalte forte progresiste în lumea capitalistă, intensitatea crescîndă a acestei lupte de clasă, care este influențată, de a- semenea. de raportul de forte care se schimbă în lume. Prezentîndu-si apoi opinia asupra rolului Uniunii Sovietice în lagărul socialist. Vorbitorul a amintit însemnătatea istorică a Revoluției din Octombrie, influenta internațională a construcției socialismului în Uniunea Sovietică, rolul excepțional al Uniunii Sovietice în al doilea război mondial.Datorită faptului că astăzi unii uită aceste merite istorice ale U.R.S.S., sau le recunosc numai în cuvinte si în mod formal, cred că este necesar să reamintim de potențialul actual material, economic, tehnico-ști- ințific si uman al de importanta lui cialist si pentru întrecerii pașnice a unei posibileP.C. din Cehoslovacia tovarășul Husak — pornind'de lă tezele principiale marxist-leniniste, de la aspectele istorice și de lă punctele de vedere asupra posibilităților de dezvoltare a popoarelor noastre, consideră Uniunea Sovietică și P.C.U.S. drept reazemul principal al lagărului socialist și al mișcării comuniste internaționale.Nici o formațiune socială nu a avut un început ușor, fără greutăți și fără greșeli. Așa a fost și așa stau lucrurile și în construcția societății socialiste. S-a spus deja de multe ori că aceasta nu este o cale lină. Problema cuceririi puterii politice în stat de către clasa muncitoare și avangarda ei — partidul comunist — este complexă. Dar și mai complexă este reconstruirea întregii societăți pe baze socialiste. în sfîrșit, politica o fac oameni care nu au întotdeauna cele mai ideale calități.Socialismul, în interpretarea mar- xist-lehinistă, trebuie să îmbine interesele naționale și internaționale ale Clasei muncitoare și ale maselor de oameni ai muncii. Fiecare unilateralitate duce la greșeli. De aceea, cel care încearcă să delimiteze socialismul numai printr-un cadru îngust- național, al unor țări socialiste, să pună în contradicție interesele naționale cu cele internaționale, acționează împotriva nevoilor obiective ale - dezvoltării socialismului în lume și a intereselor naționale ale unor țări.Propria noastră experiență și experiența altor partide frățești confirmă că un mare prejudiciu aduc legăturii reciproce dintre interesele naționale și cele internaționale deformările cu caracter dogmatic și revizionist. Ambele extremisme exercită o influență extrem de nedorit.Vorbitorul a spus apoi că pentru a înțelege politica actuală a imperialismului și pentru a-i riposta în mod corespunzător nu trebuie să cădem în unilateralitate, să vedem numai manifestările violente și planurile extremiste ale imperialismului, să fim orientați numai spre o confruntare frontală deschisă și să nu fim pregătiți în fața tuturor loviturilor sale rafinate. Noua strategie și tactică a imperialismului — a afirmat G. Husak — pune un accent extrem de mare pe acțiunea politico-

acțiune forțelorfost a-

Uniunii Sovietice, pentru lagărul so- lume în perioada cu capitalismul și situații de criză, a spus

ideologică asupra țărilor socialiste, pe intervenția și diversiunea politică și ideologică. Vorbitorul a afirmat în continuare : în ultimul an și jumătate, Cehoslovacia a devenit obiectul atenției în lume, al atenției prietenilor și dușmanilor. întreaga dezvoltare din țara noastră în ultimii ani, și îndeosebi în ultimul timp, cere o analiză profundă și multilaterală — în interesul dezvoltării continue a societății cehoslovace, precum și în interesul unei lecții pentru mișcarea comunistă internațională.Referindu-se apoi la victoriile socialismului în Cehoslovacia, la cuceririle revoluționare dobîndite de oamenii muncii, el a arătat că în cei 20 de ani care au trecut, Cehoslovacia a obținut importante succese în construirea socialismului, în dezvoltarea economiei, culturii și în îmbunătățirea nivelului de trai. Partidele frățești știu că țara noastră a devenit un stat cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură înfloritoare, reorganizată pe baze socialiste. Am creat noi ramuri industriale la nivelul tehnicii mondiale. Știința și tehnica noastră au obținut multe succese remarcabile.Un mare succes al P.C. din Cehoslovacia îl constituie- soluționarea principalelor probleme sociale, iar în ultima vreme și naționale, dezvoltarea multilaterală economică și politică a R.S. Slovace în cadrul statului socialist cehoslovac unit.Au sporit mult nivelul învățamîn- tului și nivelul cultural general al tuturor păturilor populației. Acestea, ca și alte rezultate, fac parte integrantă din transformările socialiste realizate sub conducerea P.C.C.Dar, în dezvoltarea noastră socialistă au fost comise și greșeli, au e- xistat deficiențe și denaturări. Nu s-au găsit soluțiile necesare pentru multe probleme noi. In ultimii ani dezvoltarea socialistă a Cehoslovaciei s-a încetinit. Au fost comise greșeli grave în economie, în dezvoltarea democrației socialiste și în relațiile interne de partid. A slăbit considerabil îndeosebi munca politică de masă și ideologico-educativă în partid și în afara partidului. Tn rezolvarea problemelor a predominat subiectivismul. Nu au fost soluționate la timp problemele ivite, iar uneori, pe de altă parte, au fost supraapreciate posibilitățile reale. Criza politică prelungită s-a adîncit tot mai rriult. S-au manifestat nemulțumiri si încordare, atît în partid drul societății.în această evoluție, cotitură plenara C.C. .. la sfîrsitul anului 1967. si îndeosebi plenara din ianuarie 1968. Esența și sensul noii linii după ianuarie 1968 au constat în înfăptuirea unor schimbări menite să marcheze trecerea de la centralismul 'birocratic la lărgirea democrației socialiste, tinîndu-se seama în spirit creator de situația istorică concretă din R. S. Cehoslovacă. trecerea la înlăturarea greșelilor și deficientelor din anii tre- cuti si solutionarea problemelor politice. economice si naționale care s-au ivit.Linia politică promovată în ianuarie de P.C.C. nu a însemnat în nici un caz o îndepărtare de la socialism. cu atît mai mult ea nu a însemnat. reîntoarcerea .la.cpp.ditii.le care domneau în. tara noastră, în a- juhul lui februarie 1948. Eă nu a însemnat, de asemenea, slăbirea relațiilor noastre cu sistemul mondial socialist si cu mișcarea comunistă si muncitorească internațională. Obiectivul acestei linii era realizarea linei cotituri prin restabilirea completă a normelor leniniste în viata internă de partid si. în societate, prin continua dezvoltare a socialismului, o cotitură al cărei initiator tiu a fost nimeni altcineva decît Comitetul Central al partidului nostru comunist. Aceasta era o necesitate uen-, tru societatea noastră socialistă, o cerință formulată de majoritatea covîrșitoare a partidului. De aceea, forturile P.C.C. s-au bucurat de largă aprobare la noi în tară si sprijinul partidelor comuniste muncitorești frătesti.îh același timp. G. Husak a afirmat că evoluția care a urmat lunii ianuarie 1968 a provocat, totuși, tendințe negative considerabile, datorită intensificării activității forțelor antisocialiste. El a spus că partidul nu a sesizat la timp această situație. De asemenea, vorbitorul a susținut în cuvintarea sa ideea că forțele oportuniste de dreapta, si. u- neori, antisocialiste. dețineau maio- ritatea covîrșitoare a mijloacelor de informare a maselor, oaralizînd influenta partidului.Adesea ni se pune întrebarea : dis- puneati de suficiente forte interne pentru apărarea cuceririlor socialiste? Da, aceste forte erau suficiente! — a răspuns G. Husak. afirmînd totodată că în conducerea P.C. din Cehoslovacia. după ianuarie 1968. nu a existat unitate. Au predominat naivitatea si romantismul politic. Conducerea partidelor comuniste din statele vecine aliate și-a pierdut, treptat. încrederea în capacitatea conducerii partidului nostru de a dirija evoluția lucrurilor. Au avut loo cunoscutele e- venimente din august.După ce a arătat că neînțelegerile din Comitetul Central și din organele lui executive nu numai Că au continuat si după aceste evenimente, dar s-au adîncit mereu, vorbitorul a spus: cotitura în evoluția situației în P.C.C. și în R. S. Cehoslovacă a fost marcată- de plenarele din aprilie și mai 1969 ale Comitetului Central al P.C.C. Evoluția evenimentelor din Cehoslovacia în 1968, evenimentele din august 1968 și- dezvoltarea ulterioară în țară și în mișcarea comunistă internațională au provocat reacții si aprecieri diferite. Imperialismul și propaganda burgheză au abuzat de evoluția evenimentelor din Cehoslovacia pentru instigări isterice, împotriva comunismului, împotriva U.R.S.S. si a mișcării muncitorești internaționale. Noi, în Cehoslovacia, nu dorim să simplificăm cumva lucrurile și de aceea vom reveni asupra acestor probleme. Nu dorim să denaturăm aprecierea justă, cinstit marxistă, a situației de atunci. Astăzi nu putem răspunde în egală măsură la toate problemele. Intenționăm să facem a- ceasta pînă la Congresul al XIV-lea al P.C.C.Exprimînd uimire că si aici, la consfătuirea internațională, unele partide frățești se ocupș de aceste probleme, vorbitorul a spus : în mod obiectiv, aceasta contravine intereselor noastre si. de fapt, este împotriva Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste. Noi nu ascundem că am urmărit să clarificăm poziția noastră unor partide frățești, prin discuții personale și prin scrisori.înțelegem că propaganda burgheză și mic-burgheză își exercită influența asupra unor partide frățești din tarile capitaliste si că, în cazul nostru, a- ceasta le determină să adopte poziții cu care nu putem fi întotdeauna de acord.

cît si în ca-a marcat o al P.C.C. de

e- o de si

de părere — a continuatSîntem „ _ . vorbitorul — că în țara unde clasa muncitoare a ieșit victorioasă, _ unde a fost instaurată puterea socialistă a clasei muncitoare si a avangărzii sale, partidul comunist din statul respectiv are dreptul să stabilească, în concordantă cu condițiile naționale și cu interesele generale ale socialismului, formele și metodele construirii socialismului. In cazul nostru, cînd este vorba despre stat, care, în interesul existentei lui naționale, al apărării libertății și independenței, trebuie să fie o parte componentă de nădejde a lagărului socialist, legată atît pe linie de partid cît și de stat cu Uniunea Sovietică și cu cialiste, trebuie să în atenție puterea mună.Sîntem fermi în de a nu aluneca spre platforma oportunistă și naționalistă, după cum nu dorim să renunțăm unilateral la apărarea intereselor naționale ale poporului și statului nostru. Armonia între interesele naționale și internaționale, pe care trebuie să o respecte fiecare partid comunist, îndeosebi cînd poartă răspunderea pentru destinele statului socialist, poate fi exprimată relativ ușor în declarații abstracte. Dar, lucrurile se complică în practica vieții politice, îndeosebi dacă dorim ca declarațiile noastre să șe identifice cu acțiunile.Experiența noastră de* un an și jumătate încoace confirmă că suveranitatea partidului comunist, și a tării socialiste rezidă în dreptul de a stabili. în concordanță cu condițiile naționale, formele și metodele construirii socialismului. în îndatorirea de a fi răspunzători întru totul în fața poporului pentru propria activitate. Totodată, cauza apărării suveranității impune fiecărui partid și fiecărei țări socialiste să apere și să păstreze puterea clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii, toate cuceririle revoluționare ale orîndulrii socialiste. în acest sens, conținutul de clasă al suveranității în statul socialist este indisolubil legat de datoria internaționalistă fată de comunitatea țărilor socialiste, fată de mișcarea comunistă și revoluționară internațională.După ce a afirmat că lozinca suveranității lipsită de conținut de clasă se transformă într-urt instrument cît se poate de denaturat, în cazul cînd partidul nu aplică consecvent politica marxist-leninistă și nu duce în toate

celelalte state so- avem permanent și unitatea co-hotărîrea noastră

domeniile lupta fermă și consecventă împotriva tuturor manifestărilor de naționalism burghez, primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, a spus : De asemenea, respingem diferitele teorii false și artificiale asupra suveranității limitate, născocite de dușmanii de clasă, și le considerăm ca manevre perfide ale anticomunismului contemporan.După plenara din aprilie a.c., conducerea P.C.C. urmează linia fermă pentru restabilirea încrederii și întărirea relațiilor frățești între partidul nostru și P.C.U.S. și celelalte partide din statele socialiste.Credem că linia politică a C.C. al partidului nostru se va bucura de înțelegere și sprijin din partea partidelor frățești.Delegația noastră vrea să-și exprime punctul de vedere pozitiv și asupra celorlalte documente incluse în programul consfătuirii noastre. A- ceasta se referă, în primul rînd, la documentul consacrat aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin. Considerăm acest jubileu drept o problemă comună a întregii mișcări comuniste și a tuturor oamenilor progresiștiSîntem interesați nu numai tn trecerea în revistă a rezultatelor drumului parcurs de dezvoltarea revoluționară mondială, ci, în primul rînd, în a privi înainte spre sarcinile noastre de viitor, spre perspectivele și viitorul îndepărtat.Din însuși caracterul partidului nostru, ca partid internaționalist, decurge și poziția noastră față de documentul cu privire la Vietnam și față de apelul păcii. Și de acum înainte vom sprijini multilateral poporul vietnamez în lupta sa justă împotriva agresiunii americane, pentru înfăptuirea cerințelor de bază ale guvernului R D Vietnam și ale F.N.E. din Vietnamul de sud.Sîntem profund interesați, de asemenea, în rezolvarea problemei securității europene. împreună cu alte țări socialiste vom desfășura o politică coordonată, care săpundă intereselor comune ale țărilor socialiste din Europa, să se opună actelor agresive imperialiste, sebi încercărilor de a se revizui situația din Europa. după cum tind cercurile militariste și revanșarde din Germania occidentală Apelul de la Budapesta al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. care cheamă la realizarea securității eu-

cores-
îndeo-

ropene și la colaborarea între țările cu orînduiri sociale diferite, constituie, în situația creată, un proiect important pe care-1 sprijinim întru totul.Pe linia realizării securității europene, dorim să folosim activ unele condiții favorabile, determinate de poziția noastră geografică, de tradițiile și posibilitățile stabilirii de contacte internaționale. Avem în vedere, în primul rînd, posibilitatea dezvoltării colaborării pe plan european, în special în domeniul economiei, științei, tehnicii și culturii. A- ceasta întărește perspectivele securității pe continentul european și, totodată, contribuie la concentrarea tuturor forțelor împotriva tendințelor de menținere a încordării în Europa și de încurajare a speranțelor revanșarzilor vest-germani în dezlănțuirea unui conflict militar.Tn acest sens, ne unesc interese internaționale comune cu R. D. Germană, primul stat socialist german, a cărui politică principială și iubitoare de pace constituie un aport de seamă în consolidarea pe cale pașnică a situației în Europa. Sprijinim, de asemenea, cererea justă privind recunoașterea definitivă a frontierelor stabilite după război nu numai pe Șumava și Oder-Neisse, ci și între cele două state germane.Dorim să contribuim printr-un aport activ la organizarea unui congres mondial antiimperialist, în ale cărui lucrări. trebuie să-și găsească expresie politica noastră principială și deschisă față de toate forțele antiimperialiste ale contemporaneității.Nu dorim să abordăm aici problemele interne ale Republicii Populare Chineze, nu dorim să ne amestecăm în treburile sale interne. în cadrul întîlnirilor consultative care au avut loc pînă în prezent am evitat orice referire la politica ~ ............. “munist Chinez.Formulînd apoi o și acuzații la adresa a conducerii sale, vorbitorul a spus în continuare : întreaga istorie a mișcării comuniste internaționale demonstrează că principala premisă a luptei clasei muncitoare împotriva capitalului o constituie unitatea ei și disciplina ei conștientă. Astăzi, a- ceastă unitate și această disciplină de clasă sînt mult mai necesare decît orieînd.în încheiere, G Husak a spus : Din acest punct de vedere considerăm că și prezenta consfătuire a partidelor comuniste și muncitorești reprezintă un mare succes al mișcării noastre internaționale. Desfășurarea lucrărilor consfătuirii dovedește că ea va reprezenta un jalon important în istoria mișcării noastre, în lupta împotriva imperialismului.

Partidului Co-serie de critici P.C. Chinez și

l
u

Cuvintarea tovarășului 
Luis Carlos Prestes,

SH. A. DANGE, președintele Consiliului Național al Partidului Comunist din India, a declarat că delegația sa sprijină în întregime documentele supuse consfătuirii, expri- mîndu-și speranța că ele vor fi a- doptate în unanimitate, chiar dacă unele partide vor exprima rezerve privind un punct sau altul. El a spus că partidul său consideră necesar ca asemenea consfătuiri internaționale să aibă loc periodic.Vorbind despre situația din țara sa, el a menționat că sarcina cea mai urgentă a P.C. din India este apărarea cuceririlor politice ale poporului. Partidul comunist se află în primele rînduri ale militantilor pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii și pentru întărirea democrației.Abordînd problema unității comuniștilor din India, vorbitorul a arătat că recenta consfătuire care a avut loc la Calcutta între conducătorii Partidului Comunist din India si conducătorii partidului comunist paralel s-a încheiat cu semnarea unui comunicat comun, ceea ce Constituie un început bun. Vom lupta consecvent și pe viitor pentru unitatea mișcării comuniste indiene, a spus el.Referindu-se la evenimentele care au dus la încordare și la ciocniri între India și Pakistan, el a arătat că Partidul Comunist din India luptă pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și prieteniei. Vorbitorul a formulat critici la adresa Partidului Comunist Chinez.

secretar general al C.C. al Partidului Comunist BrazilianDupă ce s-a declarat de acord cu proiectele documentelor supuse consfătuirii spre dezbatere, vorbitorul a arătat că activitatea pregătitoare' a consfătuirii a contribuit intr-un mod pozitiv la evoluția mișcării comuniste. După părerea noastră — a spus el — în momentul de față nu este necesar să așteptăm ca toate partidele comuniste și muncitorești să fie de acord întru totul cu ținerea prezentei consfătuiri, participarea la lucrările ei fiind absolut voluntară. Nu putem nega existenta unor divergente în mișcarea comunistă — exprimată și în documentul principal — nici exclude vreun partid Comunist din mișcarea comunistă internațională. Trebuie să găsim un teren comun care să ne permită. în ciuda diferentelor care persistă într-o problemă său alta, să elaborăm, pe baza marxism-leninis- mului. o strategie și tactică comună în lupta împotriva imperialismului. Pe măsură ce această orientare politică va fi confirmată de practică, ea va constitui un puternic punct de a- tracție pentru partidele frățești care nu participă la prezenta consfătuire și pentru forțele revoluționare și progresiste din lumea întreagă. Se poate obiecta ca între noi există anumite divergențe. Nimeni nu ascunde acest fapt. Putem însă afirma. în mod cert, că sînt puține divergențele serioase, în schimb, sînt numeroase și importante punctele de acord și de convergență. Dincolo de acestea domnește spiritul unității, coeziunii în lupta noastră comună. Esențial în momentele prin care trecem este găsirea a- cestui teren comun.în continuare, vorbitorul a spus: sistemul socialist mondial este forța decisivă în lupta antiimperialistă, în cadrul căreia un rol primordial îl are Uniunea Sovietică.Lupta dintre socialism șî capitalism este o caracteristică fundamentală a epocii noastre. Este o datorie a tuturor comuniștilor din lume de a acționa practic în direcția solidarității, sprijinirii și apărării țărilor socialiste. îndeosebi a Uniunii Sovietice, împotriva atacurilor și calomniilor imperialiste. Dușmanii popoarelor fac tot posibilul pentru a introduce în rîndurile noastre indiferenta, îndoiala, confuziile, discordiile, izolarea, încercînd astfel să priveze proletariatul și popoarele care luptă pentru independentă și progres de cei mai buni aliați,. prieteni și apărători ai lor. Orice greșeală pe care o facem în această privință este o armă pe care o punem în mîinile dușmanilor, armă care, în ultima analiză, va fi folosită împotriva noastră. Vrem să accentuăm că există o unitate indestructibilă între lunta antiimperialistă, lupta proletariatului pentru emanciparea sa socială și internaționalismul proletar.Aceasta este poziția tradiționala a Partidului Comunist Brazilian, care este un autentic partid național. Patriotismul nostru este consecvent pentru că sîntem internaționaliști și niciodată nu uităm în lupta pe care o ducem pentru interesele poporului nostru cauza generală a mișcării muncitorești revoluționare diale.Referindu-se Ia situația din latino-americane, vorbitorul aniat că ea este extrem de complexă și foarte schimbătoare. însăși adînci- rea crizei structurii existente în A- merica Latină determină transformări rapide, uneori surprinzătoare în raport cu forțele politice existente. în țări nu de mult conduse de regimuri politice reacționare se deschid posibilități afirmării unui proces democratic. în timp ce în altele Situația este inversă.Imperialismul si clasele dominante își schimbă tactica pentru a-sî ă- păra mai bine interesele lor. adon- tînd diverse metode de luptă, care, după cum spunea Lenin, sînt alternate sau se întrepătrund sub diverse combinații. Majoritatea popoarelor

mon-țările subli-

latino-americane.află în aceeași ______ _ ____________disting zi de zi diferențieri ale evoluției procesului revoluționar.' generate _■ de inegalitatea dezvoltării capitaliste ce tinde să se accentueze în fiecare tară în parte. Această inegalitate. Uneori foarte pronunțată în ceea, ce privește nivelul si stadiul specific de dezvoltare economică' .si socială a fiecărui popor, este cea care, determină, de asemenea, diferențieri si în formele de luptă pe care le adoptă forțele democratice si revoluționare din fiecare tară.în ceea ce privește problema relațiilor între partidele frătesti. narti- ■dul nostru a fost întotdeauna de părere ca la baza acestor relații trebuie să stea principiul respectului reciproc si recunoașterea dreptului fiecărui partid de a decide asuora tacticii ne care trebuie s-o adopte forțele, naționale în concordantă cu condițiile specifice din tara sa. Concepem solidaritatea între comuniști ca un Sprijin ne care celelalte Partide îl acordă luptei revoluționare des- în

care în general se etapă a revoluției.

făsUrate de partidul respectiv tara sa si ca un aiutor efectiv în aplicarea liniei politice stabilite de fiecare partid nentru obținerea victoriei. oe plan național. în cadrul' întîlnirilor bi sau multilaterale pot fi rezolvate divergentele care se ivesc, aceasta fiind unica formă justă de a da un aiutor util, fără a stimula fractionismul. De aceea, sîn- țem de acord cu formularea din proiectul documentului principal, privitoare Ia principiile internaționalismului proletar." ale ajutorului reciproc. egalității, suveranității si neamestecului în treburile interne.Tn acest context, vorbitorul a criticat politica conducerii P.C. Chinez, în continuare, L. Prestes s-a ocupat de situația internă din Brazilia. O dată cu lovitura militară reacționară din aprilie 1964 din Brazilia — a spus vorbitorii) — clasa muncitoare, mișcarea democratică națională și, în mod special, partidul nostru aU avut mult de suferit După cum s-a arătat la cel de-al VI-lea Congres a) partidului nostru : „Brazilia este în prezent asfixiată de un regim dictatorial militar, antidemocratic, antimun- citoresc, aservit unor interese străine". Statul brazilian a fost pus în serviciul unei politici de știrbire a suveranității naționale, a unei politici de represiuni împotriva aspirațiilor democratice șl progresiste ale poporului. Un curs de dezvoltare dependent și subordonat imperialismului nord- american este impus țării. Acest curs se sprijină pe cele mai reacționare forțe, pe forțele armate care, în să apere națiunea, au devenit un strumeht de represalii împotriva porului în același timp, nu au cetat eforturile care încearcă transforme poporul brazilian într-un instrument al agresiunilor armate împotriva popoarelor frățești de pe continent.Partidul nostru este singura forță politică ce se menține organizată pe plan național după desființarea partidelor politice de către forțele armate pe care se sprijină dictatura. Clasa muncitoare și celelalte categorii sociale își manifestă rezistența și opoziția față de dictatură Dar, pe măsură ce luptele populare iau amploare, restricții noi și tot mai puternice sînt impuse de regimul dictatorial. Se succed unul după altul actele instituționale care suprimă drepturile și cuceririle democratice. Tn decembrie anul trecut, o nouă lovitură de stat a impus țării o dictatură polițist-militară. Totodată, au crescut mișcările revendicative ale oamenilor muncii de lă orașe și sate, demonstrațiile populare împotriva dictaturii (marșul celor 100 090 de persoane de la Rio de Janeiro), precum, și alte forme de opoziție și luptăCongresul național a fost desființat și mai bine de 100 de deputati și senatori și-au pierdut mandatele. Popu-

loc in- po- în- să

lația trăiește într-o atmosferă de teroare, și amenințări care nu cunoaște limite. Deținuții politici sînt în mod barbar torturați, asasinatele succe- dîndu-se unele după altele. Conducătorii sindicali sînt ,în mod arbitrar destituiți. principalii lideri ai studenților sînt arestați și judecați, sute de studenti sînt excluși din universități, profesorii progresiști, multi din ei cu renume mondial, sînt concediati pentru că nu vor să-și asume rolul de zbiri ai dictaturii în cadrul facultăților. Lovitura de stat din decembrie și măsurile represive care î-au urmat au creat probleme noi șl complicate pentru regimul dictatorial, a- gravînd în același timp contradicțiile dintre forțele politice pe care se sprijină dictatura.Partidul nostru care de la lovitura de stat din 1964 trebuie să înfrunte serioase probleme ideologice si să lupte împotriva activității fractio- niste. a reușit, totuși, să-si mențină , unitatea organizatorică. în ciuda loviturilor dare I se aplică. El a strîns legăturile cu masele populare, a încercat să se unească cu toate forțele antidictatoriale. oYganizîndu-le într-un amplu front de acțiune în scopul izolării si zdrobirii dictaturii, al înlocuirii ei printr-un guvern al forțelor antidictatoriale care să asi» gure o adevărată democrație sl o amplă dezvoltare a pentru emancipare tară.Evenimentele din brutalitatea cu care acționează imperialismul yankeu pentru a înăbuși mișcarea democratică și revoluționară. încercînd să desființeze forțele revoluționare, avangarda lor proletară. încă înainte de a se maturiza în tară condițiile revoluționare care ar permite poporului brazilian să meargă ne drumul libertății, așa cum a făcut ponorul cubanez.Dar, întrucît situația maselor populare se înrăutățește pe zi ce trece și nici o problemă care afectează națiunea nu poate fi soluționată de dictatură, aceasta se Izolează tot mai mult, pe măsură ce cresc nemulțumirea populară și ură pe care o manifestă ample sectoare ale populației față de opresorul nord-ameri- can. Unitatea mișcării comuniste internaționale si a forțelor progresiste din lume în acțiunea împotriva imperialismului constituie ajutorul de care are nevoie poporul brazilian în lupta sa, pentru ca procesul eliberării sale complete de sub jugul exploatator străin să fie accelerat.Partidul Comunist Brazilian este conștient de sarcinile sale internaționaliste. în ciuda condițiilor dificile în care activează partidul nostru, vom face totul pentru ca poporul brazilian să contribuie, pe o scară tot mai mare, la victoria definitivă a patrioților vietnamezi. A- ceasta are o importanță cardinală pentru întărirea pozițiilor popoarelor în lupta lor împotriva politicii de dominație a imperialismului american.Ne bucură foarte mult faptul că la această consfătuire participă și o delegație a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba. Pentru noi, brazilienii, ca și pentru toți revoluționarii și toți oamenii progresiști din America Latină, revoluția cubaneză și construirea socialismului în Cuba constituie cea mai mare cucerire a clasei muncitoare șî a popoarelor latino-americane. Partidul nostru va continua pentru a sprijini frate al Cubei.In încheiere, L.Să ne unim în lupta antiimperialistă pentru salvgardarea păcii mondiale și pentru apărarea intransigentă a cuceririlor socialismului ! Să , ne unim în lupta comună pentru libertate națională, pentru progres social, pentru democrație și socialism l

luptei maselor si progres înBrazilia relevă

să facă eforturi curajosul poporPrestes a spus

JOHN GOLLAN, 8ecretar ge. neral al Partidului Comunist din Marea Britanie, a apreciat participarea a 75 de delegații Ia consfătuire ca un succes însemnat al mișcării comuniste și al luptei împotriva , imperialismului. Subliniind că lupta împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam se află în centrul luptei comune pentru pace. Vorbitorul a subliniat necesitatea intensificării acesteia, ne toate căile si prin toate mijloacele. El a accentuat, de asemenea, importanta primordială a lichidării consecințelor războiului din iunie 1967 din Orientul Mijlociu și a îndemnat la intensificarea solidarității cu lupta armată de eliberare națională din coloniile portugheze și Africa de sud. Referindu-se la situația politică din Marea Britanie. John Gollan a arătat că acum în centrul atenției se află problema luptei împotriva legislației antisindicale. Principala trăsătură a sindicatelor o constituie deplasarea lor esențială sure stîngă. ceea ce prezintă o mare Importantă pentru viitorul politicii engleze. Răspunzînd celor care afirmă că unele partide comuniste din Occident au în vedere .numai lupta parlamentară pentru cîștigarea de voturi, vorbitorul a precizat că. în realitate, este vorba de o luptă de mase, o luptă pentru a atrage forțele organizate ale clasei muncitoare. în cele din Urmă mișcarea de masă trebuie să se manifeste în lupta pentru cîștigarea majorității parlamentare care se pronunță pentru socialism.Referindu-se la relațiile dintre țările socialiste, vorbitorul a spus că dacă principiile acestor relații s-ar fi aplicat în mod consecvent în practică nu ar fi apărut problema lor. Dar numai repetarea principiilor nu aduce mare folos. Astfel, sîntem convinși — a spus Gollan — că problemele apărute în Cehoslovacia erau legate nemijlocit de dezvoltarea în viitor a democrației socialiste, care fusese știrbită. Dar. în esență, acestea erau probleme politice care implicau o soluție politică si nu o intervenție. Vorbitorul a făcut unele aprecieri critice la adresa Partidului Comunist Chinez.Expunînd punctul de vedere al delegației sale în legătură cu metodele de depășire a divergentelor dintre partidele comuniste, vorbitorul a a- preciat pozitiv faptul că la consfătuire au putut fi discutate, cel puțin partial, unele din aceste divergențe, în ce privește proiectul documentului principal, a declarat că hotărîrea finală privind atitudinea P.C. din Marea Britanie va fi adoptată de Comitetul Executiv al partidului după înapoierea gației. /

lui Comunist Chinez si ne conducă» torii acestuia.întărirea solidarității Internationale a partidelor comuniste pe baza principiilor internaționalismului proletar constituie în prezent o sarcină primordială — a spus el. exprimîn- du-si convingerea că prezenta consfătuire va crea condiții pentru noi succese ale luptei clasei muncitoare si forțelor progresiste împotriva imperialismului, nentru democrație, pace si socialism.
J. ȚEDENBAL, prim-secrctar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, a declarat că participarea la consfătuire a reprezentanților majorității covîrșitoare a partidelor comuniste și muncitorești dovedește victoria liniei spre întărirea coeziunii rîndurilor mișcării comuniste internaționale. El a arătat că delegația sa aprobă documentele prezentate consfătuirii. P.P.R.M. consideră că una din sarcinile cele mai urgente ale luptei antiimperialiste constă în a determina cercurile guvernante din S.U.A. să pună Câpăt agresiunii din Vietnam. El a salutat călduros crearea Guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamul de sud.O trăsătură dintre cele mal Importante a etapei contemporane a revoluțiilor de eliberare națională o constituie pășirea unor tinere state pe calea dezvoltării necapitallste.O parte a cuvîntării primului secretar al C.C. al P.P.R.M. a fost consacrată critjcilor și blamărilor la a- dresa Partidului Comunist Chihez și a conducătorilor săi.în încheiere, vorbitorul a declarat că P.P.R.M. este pătruns de hotărîrea de a întîmpina cu demnitate jubileul celei de-a 100-a aniversări a lui V. S. Lenin.
T. OTEGBEI, sefllI delegației marxist-leniniștilor nigerieni, a declarat că delegația sa sprijină în întregime documentul principal, consi- dermdu-1 o armă eficientă în lupta împotriva imperialismului. încercările continue ale imperialismului de a. înăbuși mișcările de eliberare națională, de a menține statu quo-ul în tarile capitaliste și de a împiedica construirea socialismului și comunismului în țările socialiste reclamă noi eforturi conștiente pentru întărirea unității luptei antiimperialiste. Ofensiva tot mai intensă ă imperialismului In Africa de vest a dus la lovituri de stat reacționare în Ghana, Sierra Leone și Dahomey. In legătură cu situația din Nigeria, vorbitorul a apreciat că contradicțiile dintre imperialiști și-au găsit expresie în problema separării BiafreiTn cuvintarea sa, Otegbei a formulat critici ascuțite lă adresa Partidului Comunist Chinez și a conducătorilor săi.
M. VILNER, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Israel, a spus că delegația sa sprijină în întregime documentul principal al rii. Referindu-se Orientul Mijlociu, el a subliniat că în această tegiune a lumii vărsările de singe continuă de doi ani. în aceste zile se intensifică mișcarea de rezistentă în teritoriile arabe o- cupate. Partidul Comunist din Israel luptă nentru rezolvarea politică a actualei crize pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967,Partidul Comunist din Israel luptă pentru schimbarea radicală a politicii israeliene. pentru o politică de pace, independentă de puterile imperialiste si monopolurile străine.Vorbitorul a atacat Partidul Comunist Chinez.

că delega-consfătui- la situația din el

la Londra a dele-
E. GENE,C.C. ai Partiduluidelupa, a declarat că delegația partidului său aprobă toate documentele elaborate de comisia pregătitoare. Expunînd situația politică din tara sa, el a arătat că, în ciuda mașina- tiunilor electorale, comuniștii sînt reprezentați în 10 din cele 34 de primării din Guadelupa, iar în timpul alegerilor prezidențiale, cel mai ridicat procent de voturi în favoarea comuniștilor din teritoriile franceze de Peste mări s-a înregistrat în Guadelupa.El a sarcina asiguramuniste internaționale prin asigurarea succesului consfătuirii internaționale. Vorbitorul a adus Injurii la adresa Partidului Comunist Chinez.

secretar general al Comunist din Gua>

exprimat părerea că acum cea mai urgentă constă în a un nou avînt mișcării co-
D. URBANY, președintele Partidului Comunist din Luxemburg, a aprobat în cuvintarea sa proiectul documentului principal, arâtînd că pentru a-i frîna ne imperialiști este necesară coordonarea deplină a e- forturilor partidelor comuniste. El a blamat politica și acțiunile Partidu

ALI YATA, sccretar genera! al partidului Eliberării și Socialismului (Maroc), a apreciat că organizarea consfătuirii corespunde înțelegerii de către marxiștl-leninisti a răspunderilor ce le revin tuturor, atît pe plan național, cît și pe plan International. Raportul de forte în lume se schimbă permanent în favoarea sistemului socialist, a forțelor democratice. progresiste si revoluționare. Forța economică și militară a țărilor Socialiste continuă să ioace rolul hotărîtor în apărarea păcii. Dar nu se poate afirma că forțele imperialismului si reactiunii au devenit mai puțin agresive.Intensificarea solidarității »i colaborării dintre toate forțele progresiste si revoluționare ale lumii. >'c- tiunile multilaterale pentru încetarea războiului criminal al imperialismului american împotriva ponorului vietnamez și pentru dreptul sacru al acestui popor la autodeterminare, acțiunile în favoarea popoarelor a- rabe împotriva agresiunii imperialis- to-sioniste. spriiinirea necondiționată a dreptului ponorului palestinian de a lunta pentru restabilirea drepturilor sale naționale, acțiunile, alături de POboarele Africii. Asiei si Americil Latine, împotriva colonialismului, neocolonialismului. împotriva intensificării fascismului si rasismului. nentru libertate, democrație, socialism si nace. iată cîteva din principalele sarcini ale luptei comuna antiimperialiste în momentul de fată»
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Lucrările de ieri ale Consfătuirii internaționale

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 14 iunie, la Moscova au continuat lucrările Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești.în ședința de dimineață, care s-a desfășurat sub președinția lui Viile Pessi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Finlanda, consfătuirea a adoptat un mesaj către comuniștii indonezieni.
în cadrul discuțiilor la probleme

le înscrise pe ordinea de zi a consfătuirii au luat cuvîntul: R. Santos, conducătorul delegației Partidului Socialist din Nicaragua, Haled Bagdaș, secretar general al C.C. al P.C. Sirian, Paul Verges, secretar general al P.C. din Reunion, Reza Radmanesch, prim-secretar al C.C. al Partidului Popular din Iran, Manuel Sances, conducătorul delegației P.C. Dominican.Ședința de după-amiază a fost

prezidată de Carlos Luis Prestes, secretar general al C.C. al P.C. Brazilian. Au luat cuvîntul : conducătorul delegației unuia din partidele frățești care activează în ilegalitate, M. Morales, prim-secre- tar al C.C. al P.C. din Honduras, Cheddi Jagan, liderul Partidului Popular Progresist din Guyana, Yakub Demir, prim-secretar al C.C. al P.C. din Turcia.
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICILE SOVIETICE BALTICE

TALLIN 14. — De la trimișii Agerpres Silviu Podină și Mircea Moarcă?: Sîmbătă după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației Partidului Comunist Român la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, împreună cu soția, a plecat într-o scurtă călătorie în republicile sovietice baltice.Secretarul general al C.C. al P.C.R. este însoțit de membri ai delegației, precum și de ambasadorul României la Moscova, Teodor Marinescu, cu soția.împreună cu oaspeții români a

plecat și V. E. Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Pe aeroportul Tallin, capitala R.S.S. Estone, oaspeții români au fost întîmpinați de tovarășii : A. P. Vader, secretar al C.C. al P.C. din Estonia, V. I. Klauson, președintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Estone, A. A. Miurisep, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al republicii, de miniștri și alte persoane oficiale.Un grup de pionieri a oferit flori.Gazdele au invitat pe tovarășul

Nicolae Ceaușescu și persoanele care-1 însoțesc să viziteze orașul. Scurte popasuri în noile și vechile cartiere ale capitalei R.S.S. Estone, la cîteva din monumentele și construcțiile cele mai reprezentative ale orașului, ca și în locuri pitorești au oferit oaspeților români prilejul să cunoască nemijlocit aspecte ale acestui important centru sovietic de la Marea Baltică.Seara, la sediul C.C. al P.C. din Estonia, a fost oferit un dineu în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a soției sale și a persoanelor care îl însoțesc.

„Nici o națiune nu va accepta la nesîirșit dominația străină , in pozițiile cheie ale economiei sale*1
O DECLARAȚIE

A PREȘEDINTELUI COLUMBIEIWASHINGTON 14 (Agerpres). — „Nici o națiune nu va accepta la nesfârșit dominația străină in pozițiile cheie ale economiei sale" — a declarat președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, aflat în vizită oficială la Washington. într-un discurs, rostit la Clubul național al presei, el a subliniat că „deținerea de către străini a mijloacelor de producție sau controlul exercitat de ei asupra acestora tind să deformeze personalitatea națiunii și să declanșeze reacții imprevizibile".1Abordînd problemele investițiilor străine, el a condamnat „atitudinea colonialistă și practicile de exploatare" care se manifestă în acest domeniu și s-a referit la existența unor >,relații nedorite de dominare și dependență", în asemenea condiții, a subliniat președintele columbian, „nu este posibilă menținerea unui climat favorabil investițiilor străine".

R.F.G. „Grupul de 
lucru" al instituțiilor

de învățămînt 
superior se pronunță 
pentru recunoașterea

R. D. GermaneBONN 14 (Agerpres). — „Grupul de lucru" al instituțiilor de învățămînt superior din Republica Federală a Germaniei s-a declarat în favoarea recunoașterii Republicii Democrate Germane de către guvernul de la Bonn si a stabilirii de relații „normale" între cele două state germane.Acest „grup de lucru", din care fac parte profesori, asistenți și studenți din marile centre universitare vest- germane, apreciază că, pentru crearea unui climat de pace, trebuie să se tină seama de realitățile existente pe continentul european.
SIRIA - DECRET PRIVIND 
STABILIREA DE RELAȚII DI
PLOMATICE LA RANG DE 

AMBASADA CU R.D.G.DAMASC 14 (Agerpres). — La Damasc a fost dat publicității un decret nrin care se stabilesc relații diplomatice între Siria și Republica Democrată Germană la rang de ambasadă.

Âzi, cel de-aî doilea
tur de scrutin în Franța
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muncitorești către comuniștii
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Acțiuni ale forțelor patriotice 
în zona platourilor înalte 
și în regiunea SaigonuluiSAIGON 14 (Agerpres). — Forțele patriotice din Vietnamul de sud au lansat noi atacuri asupra fortificațiilor deținute de trupele S.U.A. și ale administrației saigoneze în zona platourilor înalte, în regiunea saigoneză și în alte sectoare sud-vietnameze. Tabăra specială americană de la Ben Het, situată în apropiere de Dak To, a fost bombardată sîmbătă dimineața, pentru a 38-a oară consecutiv, de unități ale F.N.E.în același timp, instalațiile militare ale trupelor saigoneze din districtul An Nhon (provincia Binh Dinh) au

fost atacate de patrioți. Noi ciocniri între detașamente ale F.N.E. și unități ale forțelor inamice au avut loc, de asemenea, la 45 și la 60 kilometri nord-vest de capitala sud-victnameză, precum și în provincia Quang Ngai.în același timp, corespondentul a- genției France Presse anunță că în ultimele 24 de ore, bombardierele gigantice americane „B-52" au efectuat mai multe raiduri în provinciile sud- vietnameze Quang Nam, Tav Ninli și Binh Long, precum și în sectoarele Pleiku și Kontum, lansînd peste 1 800 tone de bombe.
„Noi, participanții la Consfătu- frea' internațională a partidelor comuniste și muncitorești transmitem, în numele milioanelor de comuniști, un salut revoluționar frățesc tovarășilor noștri indonezieni! Forțele reacționare ale Indoneziei, în alianță cu reacțiunea mondială, proclamând anticomunismul ca bază a politicii lor, s-au răfuit cu cruzime cu conducătorii partidului comunist, au nimicit sute de mii de comuniști și de alți patrioți, au supus represiunilor și prigoanei familiile lor. Răfuielile sîngeroase din Indonezia nu încetează de patru ani. Mii de patrioți sînt întemnițați în închisori și în lagăre de concentrare, exilați în ținuturile de pieire ale țării. Actualii conducători

ai' Indoneziei au scos în afara legii ideile socialismului științific, ei încearcă să excludă din viața politică a Indoneziei pe toți aceia cărora le sînt scumpe cuceririle democratice ale poporului. Crimele regimului militaro-dictatorial din Indonezia, politica sa antinațională sînt condamnate cu mînie de întreaga omenire progresistă.în pofida terorii polițienești, mișcarea comunistă din Indonezia trăiește. Mulți comuniști indonezieni, în condițiile extrem de grele ale ilegalității, luptă pentru refacerea Partidului Comunist din Indonezia, pentru interesele oamenilor muncii, apără cu curaj independența națională a țării de atentatele imperialismului, care folosește politica antipopulară și antina-

țiohălă' a cercurilor conducătoare indoneziene.Consfătuirea internațională cinstește memoria comuniștilor indonezieni căzuți jertfă terorii sîngeroase, își exprimă solidaritatea internațională cu aceia care continuă lupta. Consfătuirea are încredere în viitorul partidului frățesc, în aceea că el va reuși să învingă greutățile perioadei actuale. Noi sîntem convinși că comuniștii indonezieni, respectînd cu fermitate principiile ma'rxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, în alianță cu celelalte forțe progresiste democratice din Indonezia, vor conduce poporul lor spre victoria idealurilor luminoase ale adevăratei independențe naționale, ale progresului, ale socialismului".

Noi guverne au recunoscut 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Reacții in preajma 
turneului 

latino-american 
al tai Rockefeller

PROBLEMA RHODESIANĂ ÎN DEZBATEREA
CONSILIULUI DE SECURITATE

Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a fost recunoscut de noi guverne, care și-au exprimat astfel solidaritatea față de lupta dreaptă a forțelor patriotice din Vietnamul de sud și sprijinul deplin pentru crearea unei republici independente, democratice, pașnice și neutre. Astfel — după cum au anunțat agențiile de presă — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a mai fost recunoscut în cursul zilei de sîmbătă de guvernele Cambodgiei și Republicii Populare a Yemenului de Sud.Totodată, după cum relatează agenția V.N.A., Comitetul Central al Frontului Neo Lao Haksat din Laos a transmis o telegramă de felicitare Guvernului Revoluționar Provizoriu al

Republicii Vietnamului de Sud. Telegrama este semnată de prințul Sufanu- vong, președintele Comitetului Central al Frontului Neo Lao Haksat.

agențiile

Demonstrații de protest 
în Uruguay 
și Argentina

NEW YORK 14 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit vineri după-amiază pentru a discuta ''situația din Rhodesia. Un grup de 58 de țări africane și asiatice au făcut apel la Consiliul de Securitate ca să ia atitudine față de hotărîrea guvernului Ian Smith de a organiza la 20 iunie un referendum cu privire la noua constituție cu caracter rasist. Delegații care au luat cuvîntul au cerut Consiliului de Securitate să condamne planurile de reformă constituțională' din Rhodesia.Pe de altă parte a fost discutat un raport în■care se preconizează întărirea sancțiunilor economice împotriva , Rhodesiei. . Raportul menționează, de asemenea, că sancțiunile inițiate la 29 mai 1968 nu aii dat re-

zultatele scontate. în acest sens, se subliniază în raport că comerțul Rhodesiei cu alte țări, exceptînd Portugalia și Republica Sud-Africa- nă, s-a cifrat anul trecut la 106,4 milioane dolari.Dezbaterile Consiliului de Securitate asupra situației din Rhodesia în ansamblu, inclusiv problema sancțiunilor, vor continua marți.Agenția France Presse scrie că se prevede prezentarea unui document din partea țărilor africane și asiatice, în care se va cere întărirea sancțiunilor economice ' împotriva Rhodesiei și eventuala aplicare a unor sancțiuni selective împotriva Portugaliei și Republicii Sud-Afri- cane.

Alegeri prezidențiale

FORT LAMY 14 (Agerpres). — în Ciad au loc azi alegeri prezidențiale. Unicul, partid politic din această țară, Partidul progresist, l-a desemnat candidat peptru funcția, de șef pi statului pe o perioadă de încă șapte ani pe actualul președinte, Franțois Tom- balfâaye, al cărui prim mandat a expirat recent.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Cea de-a treia etapă a turneului în America Latină al lui Nelson Rockefeller, trimisul special al președintelui Nixon, continuă să suscite reacții în Uruguay și Argentina. La Montevideo, unde guvernatorul New Yorkului va sosi săptămina viitoare, Convenția națională a muncitorilor a organizat mitinguii de protest și a declarat greve în mai multe întreprinderi industriale. Muncitorii de la cea mai mare întreprindere de transporturi din Uruguay, „Onda", au declarat o grevă de 72 de ore.La Cordoba (Argentina), 8 000 de studenți au declarat o grevă de 24 de ore, răspunzînd apelului de încetare a activității lansat recent de liderii sindicatelor. In cursul unui miting, studenții au condamnat apropiata vizită a trimisului președintelui S.U.A. în Argentina.La Buenos Aires, unde în ultima jumătate a lunii mai s-au produs incidente sîngeroase, Confederația generală a muncii și Federația universitară din Argentina au declarat „persona non grata" pe trimisul special al președintelui S.U.A. Pe de altă parte, ziarul „La Presse" scrie că guvernul argentinian ar lua în considerație a- nularea vizitei lui Rockefeller în a- ceastă țară.

COLOCVIU CONSACRAT SECURITĂȚII EUROPENE
(Urmare din pag. I)Asociația de1 Drept Internațional și Relații Internaționale stimulează în permanență schimbul de opinii, or- ganizînd numeroase discuții pe temele relațiilor internaționale. Personalități de peste hotare, specialiști în drept și relații internaționale au participat ca invitați la diferite „mese rotunde" organizate de A.D.I.R.I. sau au conferențiat în cadrul asociației. în dorința de a răspunde interesului general față de problema securității europene, asociația noastră a considerat util _ să organizeze un colocviu, care să prile- juiască participanților — specialiști în relații internaționale din țările europene și de pe alte continente — un schimb larg și deschis de opinii și idei privind pacea, copperarea și securitatea în Europa.

— Ce ne puteți spune despre 
modul în care a fost conceput 
colocviul, despre organizarea și desfășurarea sa ?— Noi am conceput colocviul ca un prilej de întîlnire și discuție între cunoscuți specialiști în problemele relațiilor internaționale, persoane care prin natura formației și

a activității lor cotidiene sînt direct legate de problemele care formează tema ce ne-am propus-o spre dezbatere. Am adresat invitații unul număr de oameni politici, unor institute de relații internaționale, unor reputați specialiști în drept și relații internaționale, unor parlamentari și ziariști din diferite țări. Fiecare participant este invitat în calitatea sa pbrsonală și nu ca reprezentant al țării sale. Toți cei prezenți la colocviu vor avea posibilitatea, prin intermediul referatelor și al discu7 țiilor libere, să-și exprime deschis și sincer punctele de vedere, opiniile în legătură cu problemele discutate, reuniunea urmînd să aibă un caracter de lucru științific. Lucrările propriu-zise ale colocviului se vor desfășura în cinci ședințe de lucru pe parcursul a trei zile.
— Cum a fost primită iniția

tiva A.D.I.R.I. ?— Inițiativa noastră, ne face plăcere s-o spunem, s-a bucurat chiar de la lansarea sa de un ecou larg, favorabil, cea mai, mare parte din persoanele invitate manifestîndu-și dorința de a participa la a- ceastă reuniune. Am primit răspunsuri pozitive din partea profeso-

rului Jacques Freymond, directorul Institutului universitar de înalte studii internaționale din Geneva, generalului Andrâ Beaufre, directorul Institutului francez de studii strategice, Sir Geoffroy de Freitas, parlamentar britanic, fost președinte al Consiliului Europei, J. Stanovnik, secretar executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, prof. Karl Birnbaum, directorul Institutului suedez de relații internaționale, cercetători ai Institutului de economie mondială și relații internaționale din Moscova și, de asemenea, din partea unor - personalități din R.S. Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, R.D. Germană, Canada, Statele Unite Contăm de asemenea și pe participa- rea unor reprezentanți d n alte țări.Apreciem că ecoul pozitiv al inițiativei noastre învederează utilitatea ei și constituie o premisă favorabilă pentru reușită. Urmărind să oferim participanților condiții bune pentru desfășurarea colocviului nutrim, totodată, speranța că, organizată într-un spirit de stimă și înțelegere reciprocă, această reuniune își va atinge țelul, contribuind la ameliorarea și progresul relațiilor intereuropene, în interesul păcii și înțelegerii între popoare.

Reprezentantul perma
nent al Cambodgiei la 
O.N.U. a remis o scrisoare 
președintelui Consiliului de 
Securitate în care se arata ca în perioada 28 martie—15 aprilie avioane și elicoptere aparținînd forțelor armate ale S.U.A. și regimului de la Saigon au pătruns de 12 ori în spațiul aerian al Cambodgiei, al cărei teritoriu a fost supus unui foc de rachete. Reprezentantul Cambodgiei cere să se pună capăt acestor acte provocatoare. în legătură cu aceasta, agenția Associated Press anunță că comandamentul american de la Saigon a fost nevoit să recunoască oficial că elicoptere americane au violat spațiul aerian al Cambodgiei.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito,a Pri- mit pe Hamenkgu Buwono, ministru de stat, coordonator al departamentelor economice din Indonezia, cu care a avut o convorbire. S-a căzut de acord ca în toamna acestui an să se întrunească Comisia mixtă interguvema- mentală de colaborare economică.

Poezia „Sora pe deal" de 
Mihai Eminescu a fost publicată recent, în Rrazilia, într-o ediție comemorativă ilustrată de versuri. Poezia este tradusă în engleză, franceză, spaniolă, portugheză, italiană și în alte limbi. Culegerea de versuri, apărută sub îngrijirea publicistului brazilian Nelson Vainer, cuprinde și o prezentare a personalității și operei marelui poet român.

Un seminar cu privire la 
problemele drepturilor omu
lui în țările în curs de dez
voltare va avea 'oc la Nicosia între 26, iunie și 9 iulie, a anunțat Secretariatul O.N.U. La seminar vor participa reprezentanți din 32 de țări. Pe ordinea de zi vor figura probleme privind dreptul la educație și muncă, libertate și securitate, libertatea gîndirii, exprimării etc.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București
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tentație pentru unii 
membri ai opoziției 
stîngii necomuniste. Un 
alt factor în favoarea 
lui Pompidou l-a con
stituit ralierea fără re
zerve a fostului pre
mier Pinay, om politic cu influență pe 
scena politică franceză. 
După părerea presei 
pariziene, această ra
liere poate atrage după 
sine un număr consi
derabil de sufragii din 
partea cercurilor mo
derate, a micii burghe
zii din provincie. Por
nind de aici, ca și de 
la ralierea altor cen- triști influenți, Pom
pidou speră ca dumi
nică să facă din nou 
nu numai „plinul" de 
voturi al electoratului 
gaullist și al republicanilor independenți, 
dar și al celei rriai mari 
părți a centrului, și e- 
ventual să recolteze și

Astăzi are loc al doi
lea tur de scrutin al a- 
legerilor pentru preșe
dinția republicii — tu
rul decisiv. Ziarele de 
sîmbătă au publicat ul
timele sondaje de opi
nie care indică în con
tinuare drept favorit 

pe fostul prim-ministru 
al Franței, Georges 
Pompidou. Intr-un ast
fel de sondaj al Insti
tutului Francez al O- 
piniei Publice (I.F.O.P.) 
se arată că dintre ale
gătorii care vor vota, 58 la sută se declară în 
favoarea lui Georges 
Pompidou, iar 42 la 
sută îl preferă pe A- 
lain Poher. Precum se 
vede, fostul premier se 
află în progres în ra
port cu sondajele an
terioare ale I.F.O.P., 
care îi acordau între 
55 și 57 la sută din vo
turi. In ce privește nu
mărul persoanelor care 
se vor abține de la vot, unele sufragii din par- 
același sondaj apreci
ază acest număr la 33 
la sută din totalitatea 
corpului electoral.

încheind vineri seară 
campania electorală, 
cei doi candidați au a- 
dresat prin interme
diul televizoarelor un 
ultim apel alegătorilor. 
Georges Pompidou, 
contînd pe faptul că o 
parte importantă a e- 
lectoratului dorește 
continuarea orientări
lor fostului președinte, 
îndeosebi în unele pro
bleme de politică ex
ternă, cum sînt atitudi
nea față de N.A.T.O., 
destinderea și coopera
rea în relațiile cu ță
rile din răsăritul Eu
ropei — a. promis so
lemn că „își' va aminti 
marile învățăminte pe 
care le-a primit de la 
generalul de Gaulle". 
La rîndul său, Alain 
Poher a afirmat că du
minică alegerea se va 
face între „perpetuarea 
situației de pînă acum" 
și „o schimbare au
tentică".

In cursul celei de-a 
doua părți a campa
niei electorale au apă
rut elemente noi ce 
vor cântări'greu în de
ciziile unora din alegă
tori. Un astfel de ele
ment îl constituie de
clarația lui Pompidou, 
care a arătat că do
rește să vadă figurind 
in noul guverni oameni 
de la gaultiștl pînă la 
socialiști. Cuvîntul socialiști a atras evident 
atenția unor lideri ra
dicali, fiind o primă

cel nul. Baza electora
lă a lui Poher s-a în
gustat astfel în mare 
măsură.

Dacă, 
dovedit 
rioară, 
prezintă și de astă dată o fotografie de oare
care exactitate a ten
dințelor corpului elec
toral, atunci noul pre
ședinte al Franței ar 
urma să fie Georges 
Pompidou. întrebarea 
care rămîne pare a fi: 
cu ce număr și cu ce 
procent de voturi ? 
„Problema care se pune este cea a scorului", scrie ziarul „La 
Nation". Intr-adevăr, 
toată presa pariziană 
de sîmbătă dimineața 
iezbate îndeosebi acest 
aspect al alegerilor, 
care de fapt înseamnă : 
la ce număr se vor ridica abținerile 7.

Pentru prima oară 
In istoria Franței re
publicane. din 
unor condiții ; 
stînga nu 
la al doilea 
un , candidat 
După cum i 
deși candidatul Parti
dului Comunist Fran
cez, Jacques Duclos, 
a obținut un succes remarcabil, obți
nînd peste 21 la sută 
din voturi, el nu s-a 
menținut în cursa pen
tru Elysee, fiind 
trecut, la o mică 
tanță de voturi, 
Poher. In aceste 
diții, P.C.F. a chemat 
electoratul său să se 
abțină. Ziarul „L’Hu- 
manite" sublinia ieri, 
sintetizînd. ideea 
tregii campanii în fa
voarea abținerii: „Cei 
care doresc o adevă
rată schimbare politi
că nu vor vota nici 
pentru Pompidou, nici 
pentru Poher". ~ 
biectivul principal 
P.C.F. este deci 
noul președinte să 
alesul unei minorități de alegători, deoarece 

care au consideră că nici li
nul dintre cei doi can-

așa cum. s-a 
în faza ante- 
sondajele re-

tea stîngii.
La rîndul său, Po

her mizează pe faptul 
că atacurile sale repe
tate contra gaullismu- 
lui, cît și recentele sale 
polemici cu guvernul, 
vor favoriza regrupa
rea în jurul lui a ad
versarilor gaullismului 
— a unei coaliții de la 
dreapta la stînga 
necomunistă. Obținînd 
la primul tur numai 23 
la sută din poturi, el 
are nevoie de voturile 
masive ale stîngii spre 
a-și reface situația și 
a fi eventual ales. Dar, 
în ultimul timp. Poher 
a fost abandonat de o 
parte importantă a 
centrului — principa
la sa bază de susține
re. Partidul socialist, 
care îl sprijină, l-a 
prevenit că nu trebuie 
să conteze pe el spre a 
se lansa în vreo „n- 
ventură centristă" sau 
pentru „un recurs la a 
treia forță". Ceea ce 
înseamnă că Poher 
poate conta cert doar 
pe voturile alegători
lor centristi, 
reprezentat doar 5 la 
sută la primul tdr. La didati. care aparțin în 

esență acelorași forte 
sociale, nu poate oferi 
acea opțiune politică pe care au dorit-o milioanele de alegători 
ce au votat masiv 
pentru stînga la pri
mul tur.

AL GHEORGHIUParis, 14.

rîndul său, P.C.F, re- 
comandînd abținerea 
electoratului său de la 
urne, îl privează pe 
Poher de sufragii care 
i-ar fi fost date în bună parte ca un reflex 
contra lui Pompidou. 
P.S.U. a recomandat, 
de asemenea, fie abți
nerea. fie votul alb sau

i cauza 
specifice 
dispune 
tur de 

propriu, 
se știe,
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J. Marko. WillY Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, l-a primit pe Jan Marko, ministrul de externe al R. S. Cehoslovace, care face o vizită în R.D.G. Au fost discutate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și alte probleme de interes reciproc.
Acad. Ștefan Bălan, r,li- nistrul învățămîntului, care a făcut o vizită la Paris, s-a întîlnit la ambasada României în Franța cu Alain Guillermou, șeful catedrei de limbă română de la Sorbona și director al Institutului de studii românești din Paris. în timpul întâlnirii a abordat problema învățămîntului limbii și literaturii române în Franța, la Universitatea din Paris și la cele din Montpellier, Lyon, Dijon, Toulon, Âix en Provence, St. Etienne și Strasbourg.

Doi medici biologi americani, 
Oscar Miller și Barbara Beaty, 
au reușit să înregistreze pe o 
peliculă fotografică procesul de 
formare a substanței celulare 
care transmite caracterele eredi
tare. Ei au realizat aceste foto
grafii cu ajutorul unui micro
scop electronic cu un grosisment 
de 25 000 (microscopul mărește 
de 25 mii ori). Clișeele prezintă 
genele, molecule complexe exis- 
tînd în fiecare celulă, constitu
ite din acid dezoxiribonucleic 
produs de alt acid, acidul ribonucleic care, la rîndul său, de
termină funcțiunea fiecărei ce
lule în organism și transmite 
astfel „mesajul ereditar". Struc
tura in spirală a acidului dezo
xiribonucleic din gene mai fu
sese fotografiată dar, pentru 
prima dată, biologii americani 
au reușit să fixeze pe o peliculă 
fotografică procesul de transfor
mare al acestuia în acid ribo
nucleic.

La 24 kilometri de Paris a început construirea unui nou aeroport de mari proporții cu o suprafață de 3 000 hectare. Aeroportul va avea o capacitate de 30 milioane pasageri pe an, adică dc trei ori mai mult decît aeroportul Orly.

In Uniunea Sovietică * fost dată publicității Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic cuprinzînd măsurile pentru asigurarea în bune condiții a strîngerii recoltei pe anul în curs.
Pescuit cu surprize. Pesca- rii din zilele noastre au început să aibă din ce în ce mai des surprize în legătură cu rezultatele activității lor. în cursul zilei de vineri, două ambarcațiuni pescărești aflate în largul coastelor Scoției au prins în plasa lor, lungă de aproximativ 300 de metri... unul dintre cele mai noi submarine engleze. Surpriza a fost cu atît mai neplăcută, cu cît, ridieîndu-se la suprafață, submarinul „Onyx" a avariat grav ambele ambarcațiuni.
0 experiență interesantă, în cadrul Congresului anual al Federației societăților canadiene de biologie, ce se desfășoară la Edmonton, prof. dr. Fredette a comunicat că o echipă de microbiologi din Montreal a reușit să vindece, în cursul unor experiențe, trei șoareci îmbolnăviți de cancer. „Este pentru prima oară, a subliniat dr. Fredette, cînd în acest tratament au fost utilizați spori (celulă reproducătoare asexuală a plantelor criptogame și corpuscul reproducător la diverse protozoare) care sînt inofensivi asupra celulelor normale și au o acțiune specifică numai asupra celulelor canceroase". Vorbitorul a precizat că dacă vindecarea a reușit în anumite cazuri de „cancer de laborator", ea nu a reușit la cele 80 de forme ale cancerului uman, dar se speră că anumite forme vor putea fi vindecate.
Un nou duel financiar îi 

opune pe cei mai mari ar
matori greci - Onassis și 
Niarchos. dispută comanda guvernului de la Atena pentru realizarea unei mari rafinării de petrol în Grecia. în speranța de a obține comanda, Onassis a propus investirea unei sume de 400 milioane de dolari. Niarchos' supralicitează, oferindu-se să investească 500 milioane dolari în diverse proiecte economice din țară, inr- cluzînd și construcția rafinăriei.

Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil 40.269


