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Ziua pionierilor a fost sărbătorită ieri pe întreg cuprinsul patriei, de peste un milion și jumătate de școlari, de toți aceia care și-au făcut ucenicia educației în organizația pionierilor, de părinți șl dascăli, de întregul popor, care zi de zi se a- pleacă cu dragoste și responsabilitate asupra tinerei generații.în Capitală, dimineața zilei de 15 iunie a căpătat strălucire prin revărsarea de tinerețe a zecilor de mii de purtători ai cravatelor purpurii, care, în ritmul trompetelor, dreptau spre Monumentul
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ÎNTREGULUI PARTID, ÎNTREGULUI POPOR

lor, a cadrelor didactice și pionierilor. în numele celor peste 1 500 000 de purtători ai cravatelor roșii și al celor 80 000 de comandanți de pionieri, Consiliul Național al Organizației Pionierilor exprimă conducerii de partid și de stat recunoștință fierbinte pentru condițiile minunate create celei mai tinere generații și educatorilor ei, pentru viața plină și senină a copiilor țării, pentru lupta dîrză dusă ca viitorul^ lor să fie fericit, într-o patrie liberă și înfloritoare, în mers victorios spre zările luminoase ale comunismului.încredințăm conducerea de partid șl de stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom munci mai departe cu spor, dăruindu-ne toate forțele noastre pentru a face din fiecare pionier un fiu de nădejde al patriei și al poporului, un luptător conștient și înflăcărat pentru cauza Partidului Comunist Român.în sunetul fanfarei pionierești, sute de copii defilează prin fața monumentului, unde s-a aprins o flacără în memoria eroilor români. La monument sînt depuse coroane și jerbe de flori. Pionierii, urmași demni ai eroilor pe care-i slăvesc astăzi cu devotament și recunoștință, aduc un omagiu celor care și-au jertfit viața, pentru ca patria lor să fie liberă.Evocarea aduce apoi în fața asistenței pagini memorabile din istoria națională, eforturile și sacrificiile poporului român în zbuciumata lui e- xistență și luptă pentru dobîndirea șl apărarea libertății și independențet sale. Sub vechile însemne dacice _ și flamuri romane, grupuri de pionieri refac luptele care acum două milenii au constituit primul capitol din viața unui nou popor. Se ridică mereu alte si alte flamuri, sub care pionierii readuc în fața mulțimii faptele de seamă ale înaintașilor. Tablourile istorice, subliniate continuu de imnuri și versuri patriotice, se încheie cu lupta eroică a comuniștilor din ilegalitate și insurecția armată din august 1944, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, a adus țării, acum un sfert de veac, zorii socialismului.îmbrăcați în costume simbolice, pionierii au sugerat apoi, plastic, preocupările cotidiene ale școlarilor, bucuriile vacanței, jocurile sportive și drumeția. într-un iureș exuberant, dansatori din toate unitățile pionierești ale orașului se prind într-o suită de jocuri populare românești.Privirile tuturor partieipanților Ia marea sărbătoare pionierească sînt a- trase de sutele de pionieri, care, în încheierea acestei impunătoare manifestări, înscriu cu trupurile lor cifra „XX", cifră ce reprezintă istoria scurtă, dar plină de bucurii, a celor două decenii de cînd primii școlari și-au prins la gît însemnul scump al pionieriei — cravata roșie.Marele ceremonial pionieresc ia sfîrșit într-o atmosferă de vibrant și cuceritor entuziasm. Un mare număr de pionieri urcă la tribuna oficială amenajată pe platou și oferă buchete de flori conducătorilor de partid și de stat prezenți și celorlalți oaspeți. Răsună din nou urale și ovații furtunoase. se intonează cîntece închinate partidului și patriei. Văzduhul este săgetat de petarde și artificii strălucitoare. Pionierii flutură steaguri roșii și tricolore. întreaga manifestare a confirmat încă o dată sentimentele de caldă recunoștință și nemărginitul atașament al tinerei generații față de 'încercatul nostru partid comunist, conducătorul poporului român, spre un viitor fericit.
★Ample manifestări cultural-artistice și sportive au avut loc în toate județele țării mareînd sărbătoareâ purtătorilor cravatelor roșii. (Agerpres)

se în- ___ ________ _ Eroilor Patriei de lîngă Academia Militară. Aici, a avut loc o grandioasă evocare istorică intitulată „Slavă eroilor patriei".în jurul orei 9,30, în preajma monumentului au venit mii de oameni ai muncii, alături de cei a- proape 30 000 de pionieri bucureșteni prezenți la sărbătoare.Sosirea oaspeților dragi, conducători ai partidului și statului, este salutată cu îndelungi ovații și urale, exprimînd recunoștința nețărmurită a copiilor patriei noastre față de Partidul Comunist Român, părintele iubit al tinerelor vlăstare, care le asigură o copilărie luminoasă, plină de speranțe în viitor.Sînt prezenți tovarășii Emil Bod- naraș, Chivu Stoica, Virgil Trofin. Ilie Verdeț. Leonte Răutu, Gere, Dumitru Popa.La sărbătoarea pionierilor români au participat, de asemenea, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- tului, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, membri ai conducerii Ministerului învățămîntului, Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Național al organizației pionierilor, reprezentanți ai organizațiilor locale de partid și de stat, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori.Erau de față delegații ale organizațiilor de pionieri din Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și Tibor Lakatos, secretar general al Comitetului internațional al organizațiilor de copii și tineret.Sunetele prelungi de trompetă vestesc începerea ceremonialului pionieresc. Pe catarg se înalță drapelul pionierii into- al tricolorului
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: Floretistele noastre s-au

Cunoașterea realității,
dialogul neîntrerupt cu masele

Publicarea documentelor pentru Congresul al X-lea al P.C.R. a avut în rîndul organizațiilor de partid, al tuturor colectivelor de muncă din Valea Jiului un puternic ecou. Adunările generale extraordinare ale organizațiilor de partid, care încep să se desfășoare în aceste zile, prilejuiesc exprimarea adeziunii entuziaste, unanime, a comuniștilor față de în- suflețitorul program de înflorire a patriei, jalonat de Teze și de' proiectul de Directive.Documentele relevă plenar adevărul potrivit căruia conducerea întregii noastre societăți de către Partidul Comunist Român constituie factorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a patriei pe calea socialismului. Partidul nostru este urmat de întreaga națiune cu dragoste și încredere nețărmurită, este cunoscut de toți oamenii muncii drept conducătorul încercat al destinelor României, se bucură de prestigiu și autoritate în rîndurile maselor, rolul său conducător fiind recunoscut de întregul popor. Conducerea de către partid a constituit acel element determinant care a făcut cu putință ca în răstimpul istoric scurt al unui sfert de veac să se petreacă transformări social-politice și economice fără egal în România prin amploarea și profunzimea lor.în actuala etapă a dezvoltării societății noastre, datorită . complexității sarcinilor care se pun în toate domeniile, amplorii crescînde a participării maselor la viața economică, politică și socială, sporește continuu rolul partidului în conducerea societății. Cu deplin temei se subliniază în Tezele pentru Congresul al X-lea al P.C.R. că îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune în primul rînd perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, cărora le revine obligația să studieze și să cunoască amănunțit situația din domeniile de activitate în care lucrează, să asigure în cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască în lumina politicii partidului, de sine stătător, asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Cum e și firesc, domeniul economiei, care condiționează întreaga dezvoltare socială, se află pe primul plan al preocupărilor organelor și organizațiilor de partid. Comitetul

nostru municipal de partid pornește de la premisa că etalonul fundamental pentru aprecierea eficacității întregii activități politice îl constituie rezultatele certe obținute de fiecare unitate economică în parte, de fiecare formațiune de muncă. Că- lăuzlndu-se după acest criteriu, organizația municipală de partid pune pe primul plan.-ridicarea continuă a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, creșterea competenței lor în îndrumarea și dinamizarea activității colectivelor de oameni ai muncii. Propria noastră experiență ne-a convins că munca de partid își sporește eficiența, puterea de convingere și de influențare atunci cînd se realizează printr-o intensă activitate politică și organizatorică desfășurată în mijlocul oamenilor, pentru ridicarea conștiinței so-

cialiste a maselor, prin atragerea tuturor membrilor de partid, a oamenilor muncii la elaborarea și aplicarea hotărîrilor.Transpunerea în viată a măsurilor luate de conducerea partidului și statului în vederea perfecționării continue a întregii vieți social-econo- mice ridică în permanentă în fața organelor și organizațiilor de partid probleme și situații noi, obligîndu-le — așa cum se relevă în Teze — să 
dea dovadă de receptivitate față de 
nou, să desfășoare o activitate crea
toare, să promoveze un spirit comba
tiv în toate domeniile, acționînd 
pentru înlăturarea practicilor înve
chite, a mentalităților anchilozate, 
mobilizînd toate forțele pentru pro
movarea noului și asigurarea pro
gresului multilateral, necontenit.în municipiul nostru, prin crearea Centralei cărbunelui în luna aprilie a.c., industria minieră — ramura de bază a Văii Jiului — a primit un cadru organizatoric nou, care prezintă numeroase avantaje.
(Continuare în pag. a III-a)

patriei, în timp ce nează solemnul im românesc.S-a prezentat luat cuvîntul președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Virgiliu Radulian. După ce a transmis tuturor pionierilor țării salutul organizației, cu prilejul tradiționalei sărbători, vorbitorul a spus.:Sărbătorim astăzi Ziua Pionierilor și cea de-a XX-a aniversare a organizației, prilej de manifestare a devotamentului purtătorilor cravatelor purpurii față de patria noastră scumpă, Republica Socialistă România, față de popor și față de părintele înțelept și drag al copiilor, Partidul Comunist Român.Cu adîncă emoție am luat cunoștință cu toții de scrisoarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, organizației noastre. Mesajul pe care l-am primit cu bucurie nestăvilită ne înflăcărează inimile și ne întărește voința spre noi fapte demne, pionierești, închinate poporului și propășirii patriei, cauzei Partidului Comunist Român.Mulțumim din inimă partidului pentru încrederea acordată și pentru aprecierea muncii comandanți-

o noua nava
O nouă navă pentru export, 

din seria celor destinate trans
portului de cherestea, a primit 
botezul Dunării, la Șantierul 
naval din Galați. Spre deose
bire de navele similare reali
zate pină acum, partea infe
rioară a monoturului principal 
cu instalațiile și agregatele 
aferente ca și unele sectoare 
de bază ale sălii mașinilor au 
fost montate pe mal.

Alte două nave asemănătoa
re sînt pregătite pentru lan
sare. Pe șantier se lucrează 
totodată la finisarea unui nou 
mineralier de 12 500 tone ce 
urmează să-și verifice în cu- 
rînd calitățile într-o cursă de 
probe pe mare.

(Agerpres)
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i chiar și pe brațele ’ caralelor, chiar și

ale industrializării
Sînt aproape 18 ani de atunci. Eram cîteva mii de oameni adunați în fața unei clădiri albe, înfrigurați, tea clădirii, negre care apropierea, cîțiva mării m-au

AștPp’am Masivita- coșurile ei fumegau, la numai kilometri, făcut a ..._........................ ..— sămă gîndesc pentru o clipă că totul seamănă cu plecarea unei nave imense în primul său drum. Const’uctori și monturi, tineri in salopete se cățăraseră main cupele excavatoarelor (bucuria și entuziasmul aboliseră pentru o oră normele de protecția muncii). Se urcaseră, deci, cît mai sus, pentru ca să vadă cît mai bine acea festivitate nouă și necunoscută pentru toți cei de față. Pîndeam cu înfrigurare acel moment mult așteptat, acel moment care ni se părea unic și aproape miraculos, cînd din forța a- burului se va naște mișcarea, iar din mișcare va seînteia. impuls invizibil pentru noi. dar foarte concret, fulgerul electric. Era primul miting inaugural al unui important obiectiv industrial la care asistam și, desigur, unul din primele mitinguri de acest fel după august '44, cînd întreaga țară pe drumul cons socialiste.

— Vă mai amintiți deci, de acel miting, mă întreabă acum, după aproape 18 ani, inginerul Ion Bugaru. Ei bine, și eu mă a- tlam acolo în momentul pornirii. Termocentrala Ovidiu I a fost primul obiectiv energetic la care am lucrat. Ieșisem de pe băncile politehnicii și pot spune că am călcat cu dreptul. Pentru meseria mea, pentru un inginer, a fost exact ce trebuia : o construcție serioasă, mare...— Mare pentru acea epocă...Pe fereastra biroului în care ne aflăm pătrunde vuietul continuu, uniform, al șantierului, dominat din cînd în cînd de claxoanele insistente ale basculantelor, excavatoarelor, de clopotele macaralelor, de bubuiturile înfundate ale „pușcărilor" din albia Dunării. Ne aflăm în mijlocul unui' du-te- vino permanent în care pînă și aerul vibrează. într-o asemenea atmosferă îmbibată de dinamism, u- șoara nostalgie a evocărilor pare nelalocul ei. Și totuși, imaginea acelui miting îndepărtat, la care am a- sistat împreună fără să ne cunoaștem, -a- runcă o punte de intimitate ce îndeamnă la alte întrebări și a- mintiri.

— Știți care e destinul omului de șantier , o dată pornit nu se mai poate opri, nu se mai poate fixa prea ușor într-un loc anume. Singurul său toc fixe profesia, or profesia noastră ne poartă din- tr-o parte într-alta a țârii, de la un obiectiv abia terminat la altul care abia începe. Eu însă, am avut o dorință, sau o ambiție, cum vreți să-i spuneți, să nu mă fixez nici măcar pe același plan al profesiei. Nu, nu e vorba de planul funcțiilor ierarhice. Mi-am propus să parcurg, de la o lucrare la alta, toate domeniile energeticii, de la simpla uzină electrică cu motor Diesel, pînă lași inginerul Bugaru îmi arată un perete al biroului acoperit a- proăpe în întregime cu desene tehnice : diverse secțiuni ale montajului turbinelor în masivul de beton al centralei de la Porțile de Fier— Dar pînă aici ?— Pînă aici am trecut prin toată gama de centrale, mă refer la montaj și punerea în exploatare, care este specialitatea mea Am lucrat la termocentrale acționate
(Continuare 
în pag. a Il-a)

ÎNCEP LUCRĂRILE 
MESEI ROTUNDE” PE 

TEMA :

„Tineretul 
si securitatea

Azi incep Ia Snagov lucrările mesei rotunde" inițiate de U.T.C. pe tema : „Tineretul și securitatea europeană", la care participă reprezentanți ai numeroase organizații de tineret din Europa. La această reuniune au sosit exponcnți ai unei largi diversități de orientări ale generației tinere de pe continent. Lista partieipanților cuprinde reprezentanți ai organizațiilor comuniste, social-deniocrate, socialiste de stingă, liberale, conservatoare, democrat-creștine, radicale etc. Reuniunea are un caracter larg, deschis, de schimb de opinii asupra rolului și contribuției tinerei generații la crearea unei atmosfere de pace și securitate în Europa. „Masa rotundă", care se înscrie pe linia eforturilor U.T.C. de a contribui la întărirea unității tinerei generații a Europei în lupta pentru destindere, pace, securitate și colaborare internațională, va prilejui afirmarea aspirațiilor pașnice ale tineretului de pe continent, dorința sa de a acționa pentru ca Europa să trăiască în pace și securitate.
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La marea sărbătoare pionierească

SPORT huinm 
alegerilor prezidențiale 
GEORGES POMPIDOU ALES 
PREȘEDINTE AL REPUBLICIIPARIS (De la corespondentul nostru). — Duminică a avut loc în Franța cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Corpul electoral a fost chemat să aleagă între Georges Pompidou și Alain Poher, care la primul tur de scrutin au obținut cel mai mare număr de voturi, fără a întruni însă majoritatea de 50 la sută plus unu.Rezultatele complete (fără teritoriile de peste mări) ale alegerilor, comunicate la ora 1,25 (ora Bucu- reștiului) de Ministerul Afacerilor Interne al Franței, sînt următoarele :Din cei 28 971 637 alegători înscriși în listele electorale, s-au prezentat la urne 19 994 177 alegători, adică 69.01 la sută.Pentru Georges Pompidou au votat 10 801 932 alegători, adică 57,78 la sută din totalul voturilor valabile, iar pentru Alain Poher 7 895 821 alegători, adică 42,22 la sută. Numărul buletinelor albe sau anulate se ridică la 1 296 364, adică 5,47 la sută din totalul alegătorilor înscriși. împreună cu cei 8 977 520 alegători care nu s-au prezentat la urne, numărul celor care s-au abținut de la vot a- tinge deci 10 273 884, adică 36,46 la sută din totalul corpului electoral.
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SCINTEIA - luni 16 iunie 1969

„ZILELE EMINESCU" cinema
Omagiu Luceafărului

Timp da trei zile, Ipoteștiul, lea
găn al copilăriei eminesciene, a 
fost gazda unor ample manifestări 
cultural-artistice, prilejuite de îm
plinirea a 80 de ani de cînd s-a 
petrecut din vrajă Luceafărul poe
ziei românești, care cu pana sa mă
iastră a adus o contribuție funda
mentală la făurirea tezaurului cul
turii noastre naționale. Mii de lo
calnici, excursioniști din toată țara, 
personalități de peste hotare, au 
venit aici, într-un impresionant pe
lerinaj omagial, pentru a vedea de 
unde „porni Luceafărul".

Coroane șl jerbe de flori se re
varsă ca un pios omagiu lingă sta
tuia celui care, prin opera sa, a 
făcut ca poezia românească să-și 
ocupe un loc statornic în lirica u- 
niversală. Din ceardacul copilăriei, 
înconjurat de salcîmi și tei înfloriți, 
privirea se rotește peste zările do- 
moale ale Ipoteștilor, peste cîmpu- 
rile aflate sub zodia acestui ano
timp fecund.

Reținem din agenda manifestări
lor care au configurat acest an ani
versar „colocviul eminescian', în 
cadrul căruia, personalități de 
seamă ale artei și culturii au făcut 
aproape 20 de comunicări științi
fice, privind viața și opera poetu
lui. Dintre aceste comunicări amin
tim : „Emlnescu și familia sa în do
cumente botoșenene', „Privire isto
rică asupra Ipoteștilor, ca leagăn 
al copilăriei', „Gînditorul și patrio
tul din Ipotești*, „Armonia și su
gestia sonoră în poezia eminescia
nă", „Aspecte filozofice din lirica 
Luceafărului', „Dimensiuni spiritua
le alo reflectării poetice eminescie
ne în creația muzicală’ șl altele. 
Deschiderea a trei expoziții de a- 
cuarelă, sculptură, de cărți șl do
cumente inedite, prezentarea unui 
spectacol de gală cu piesa „Emi- 
nescu' și a unul alt spectacol, 
realizat cu participarea unor artiști 
de seamă al scenei bucureștene.

au constituit tot atîtea omagii adu
se Luceafărului poeziei românești. 
La concursul de interpretare a poe
ziei eminesciene, organizat cu a- 
celași prilej, au participat zeci de 
tineri din toate județele țării. Multe 
din poezii au fost recitate în limbile 
germană și maghiară, subllniin- 
du-se și astfel universalitatea poe
ziei eminesciene, care vibrează cu 
aceeași intensitate în inimile șl 
mințile tuturor celor care iubesc 
umanitatea. Dovedind înalte cali
tăți interpretative, eleva lullana 
Orban, de la liceul pedagogic din 
Tg. Mureș, a obținut premiul I a] 
concursului. De pe scena con
cursului, versurile emoționantei 
poezii „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie", au trecut, vibrînd, în 
inimile celor prezenți: „Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie, / Țara mea 
de glorii, țara mea de dor ? / Bra
țele nervoase, arma de tărie, / La 
trecutu-ți mare, mare viitor 1' Ele 
au fost reluate apoi în cadrul unei 
recitări colective de către cei a- 
proape 1 000 pionieri prezenți la 
această manifestare.

Printre participanții la manifesta
re îl întîlnim și pe moș Leancă 
Dumitru, care a fost contemporan 
cu' Eminescu. „Aveam vreo 14 ani, 
spune el, cînd, după ce orizontu
rile i-au mistuit pașii prin lume, 
bătăile de aripă ale revenirilor 
l-au adus din nou pe Eminescu în 
locurile- natale. Fiind un mare ad
mirator al naturii, toată ziulica stă
tea printre codrii cei bătrîni din 
„Lutărie", cu fantasticele lor te
nebre și ochiuri de apă. Acum, E- 
minescu a devenit un simbol al 
dezvoltării spirituale a satului. De 
la mic la mare, toți locuitorii îi ci
tesc poeziile cu nesaț". In cearda
cul de unde- ochii Luceafărului s-au 
deschis întrebători spre zări, spre 
cunoaștere, moș Leancă și Gheor- 
ghe Eminescu, nepot al poetului,

sînt asaltați de pionieri și excursio
niști cu numeroase întrebări.

Ceardacul muzeului s-a transfor
mat ad-hoc într-o scenă lirică, de 
unde au recitat poezii, dedi
cate geniului din Ipotești, acade
micianul Victor Eftimiu, artistul po
porului Ștefan Ciubotărașu, poeții 
George Dan, Radu Cîrneci, Ion 
Crînguleanu și alții. De asemenea, 
în spectacolul de sunet și lumină, 
susținut de către Teatrul de Stat 
din Botoșani, în cadrul natural al 
complexului muzeistic de la Ipo
tești, într-o interpretare impresio
nantă, au fost prezentate versuri 
din monumentala creație emines
ciană.

Sintetizînd importanța acestor 
manifestări, academicianul Victor 
Eftimiu a spus : „Zilele Eminescu 
au constituit un pios omagiu adus 
acelui care, prin opera sa, a făcut 
ca bogăția spirituală a poporului 
român să scînteieze de-a lungul 
veacurilor. Desigur că perpetuarea 
la date fixe a acestei manifestări 
va crea o tradiție pe care o vrem 
mereu mai bogată tocmai pentru 
că ea este luminată de geniul emi
nescian, de Luceafărul răsărit din 
realitățile românești, din spațiul 
spiritual și cultural, atît de fecund 
al poporului nostru".

...Au fost trei zile de lirism și 
omagiu, de pilduitoare învățămin
te, pentru că, așa cum spune poe
tul „în prezent cugetătorul nu-și o- 
prește a sa minte / Ci-ntr-o clipă 
gîndul duce mii de veacuri îna
inte", iar dorința lui Eminescu, care 
prevedea României „La trecutu-ți 
mare, mare viitor I', a devenit as
tăzi o realitate. Au fost trei zile care 
s-au constituit într-o amplă mani
festare a poeziei românești, un o- 
magiu vibrant adus marelui nostru 
poet, ale cărui poezii vor străluci 
etern, poetul Mihat Eminescu.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

a Noaptea generalilor : PATRIA — 12 ;
15 ; 18 ; 21.
• Străin In casă : REPUBLICA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 10,45 ; 21, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 15,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20,15, FAVORIT — 9,45 ; 11,45 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STADIONUL
DINAMO — 20,30.
« La dolce vita : LUCEAFĂRUL -
9.30 ; 13 ; 16,45 ; 20, GRĂDINA DOINA
— 20,30.
O Neimblînzlta Angelica : BUCUREȘTI
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FEROVIAR
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,
EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;• 16,30 ;
18.45 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 8,30 ;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15.
• In umbra coltului : VICTORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
VITAN — 20,15.
• Anul trecut la Marienbad : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21.
• încotro, omule (ambele serii) : LU
MINA — 8,30—15,45 în continuare ; 19,30.
• A trăi pentru a trăi : DOINA — 12 ;
15 ; 18 ; 20,45.
• Program pentru copil s DOINA — 
9 ; 10 ; 11.
a Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ; 20,30. 
o Ucigașul plătit : CINEMATECA —
13.30 ; 14,30 ; 16,30.
• Tom Sawyer ; Moartea Iul Joe In
dianul : TIMPURI NOI — 9,15 ; 12,30 ;
15.45 ; 19.
• Prințul negru : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
AURORA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20, la 
grădină, TOMIS — 9—15,45 tn continua
re ; 18,15, la grădină — 20,30.
O Asasinatul s-a comis luni î ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 :
17.45 ; 20.
• Lovitură puternică : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
• Vițelul de aur (ambele seri!) : DACIA
— 8—20,15 în continuare.
O Tarzan, omul junglei : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină — 
20,30, VOLGA — 8,30—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20,30, MIORIȚA — 0,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
0 Riscurile meseriei : UNIREA — 15,30, 
la grădină — 20,15.
• Falstaff : UNIREA — 18.
• Pentru încă puțini dolari : LIRA —

15,30 ; 18, la grădină — 20,15, FLACĂRA
— 15,30 ; 20,30.
• Călugărița și comisarul: FLACĂRA
— 18.
• Pipele : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20.
• Vera Cruz : FERENTARI — 15,30 ;
19.30.
• La Est de Eden: COTROCENI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Vremuri minunate la Spessart: PA
CEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
O Am două mame șl doi tați : ARTA
— 9,15—17,30 în continuare ; 19,45.
• Pe plajele lumii : GRĂDINA ARTA
— 20,15.
• Pe urmele șoimului t VIITORUL — 
15,30 ; 20,30.
• Numai o singură viață : VIITORUL
— 18.
• Alexandru cel fericit : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Coinedianțll : MOȘILOR — 15,30 ; 19, 
la grădină — 20,30.
• Rio Bravo : POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20.30.
M Tată de familie : MUNCA — 16 ; 18.
• Fidelitate : MUNCA — 20.
• Becket : COSMOS — 15,30 ; 10,30.
• Nu vor fi divorțuri : VITAN — 15,30 ; 
13.
0 Marele Șarpe : RAHOVA — 15,30, Ia 
grădină — 20,30.
• Pipele : RAHOVA — 18.
O Adio, Gringo : PROGRESUL — 15,30, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20,15. 
0 Apele primăverii : PROGRESUL — 18.
• Căderea Imperiului Roman : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 19,30.

teatre
• Filarmonica de stat „George Enescu' 
(la Sala Mică a Palatului) : Concert de 
sonate susținut de Cătălin Ilea și Ma
dlena Dobre Ilea — 20.
• Opera Română : Cavaleria rusticană ; 
Paiațe — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair lady
- 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Părinții teribili — 20. 
0 Teatrul de Comedie (la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu") : Opinia publică
— 20.
$ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Moar
tea lui Danton — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
e Ansamblul folcloric „Perinița* (la 
Teatrul „C. I. Nottara") Perinița mea 
- 19.

In curînd pe ecrane

ZIARISTUL

Producție cinemascop a studioului central „Maxim Gorki", „ZIARISTUL" a obținut MARELE 
PREMIU (ex aequo) la cel de-al V-lea Festival internațional al filmului de la Moscova — 1967.

Regia : Serghei Gherasimov. In distribuție apar actorii luri Vasiliev, Galina Polskih, Nadejda Fe

dosova, Serghei Nikonenco și alții.

Jerzeva. 
Reportaj

22.25 —
22.30 —
23,00 X.
23.25 —
23.30 —

William

17.30 — Buletin de știri.
17.35 — Lumea copiilor. Cutia cu surprize.
17.50 — Limba franceză. Lecția 63.
18,15 — Ex-Terra ’69 — emisiune pentru școlari. „Construcții ale viito

rului" (I).
19,00 — Cîntă corul ansamblului de cîntece și dansuri al M.F.A. Dirijor : 

col. Dinu Stelian.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Congresul al X-lea al P.C.R. Secvențe din marea dezbatere.
20.10 — între metronom și cronometru — emislune-concurs. q Temele : —

Emil Racoviță. — Joseph Haydn. • Concurenți : — Mircea Mu. 
reșan. — Lgnyi Toma. Examinator : Ion Mustață. Comentator spor
tiv : Victor Țudor Popa.

21.10 — Recitalul cintăreței sovietice de muzică ușoară Elmira
21,25 — Dedicație prezentului și viitorului. Pe treptele Politehnicii, 

de Victoria Ionescu.
21.35 — Roman-foileton : „Lunga vară fierbinte" (VII) după 

Faulkner.
Publicitate.
Cadran — emisiune de actualitate internațională. 
Criterii. Gong.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut frumoasă șl călduroasă în sud-estul tării, unde cerul a fost variabil, iar aversele au avut un caracter cu totul izolat. In rest, vremea a fost instabilă, cu cer mai mult noros. Au căzut ploi temporare mai ales sub formă de averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei și locale în Oltenia. Vintul a suflat în general slab cu intensificări în Dobrogea și Cîm- pia Dunării din sectorul sud-estic. Temperatura aerului a înregistrat o ușoară scădere în jumătatea de nord- vest a țării. La ora 14 temperatura oscila între 16 grade la Suceava și

s i — X'i' 'Țk - . . ' „ l j O / *■ 4 9Cotnari și 29 grade la Giurgiu. în 
București : Vremea s-a menținut călduroasă cu cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit cu intensificări de scurtă durată din sectorul sud-estic. Temperatura maximă a atins 28 grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
iunie. în țară : Vreme ușor instabilă, mai ales în cursul după-amiezelor. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi sub formă le averse însoțite local de descărcări electrice. Vîntul va sufla potrivit cu intensificări de scurtă durată în sud-estul țării, predominînd din sud-vest și vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 21 și 31 grade. în București : Vremea va fi ușor instabilă, mai ales în cursul după-amiezelor. Cer variabil. Ploaie de scurtă durată. Vîntul va sufla potrivit predominînd din sud-vest și vest. Temperatura ușor variabilă.

Ocfav PANCU-IASI
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CINTECUL
VÎRSTEI DE AUR

sărbătoare a copilăriei, 
cînd copilăria însăși e o sărbă
toare, reclamă simbolul cu o 
pregnantă aparte. Ziua de ieri, 
dedicată purtătorilor cravatelor 
roșii, nu ne-a apărut, așadar, 
ca un gest tn plus de iubire și 
generozitate ci, invitîndu-ne la 
sinteze, ne-a reliefat încă o dată, 
într-o expresie concentrată, 
permanenta dragostei și grijii partidului și statului nostru, 
pentru viata și destinul celei 
mai tinere generații. Din dumi
nica de ieri, poetului 
fost destul să culeagă un 
gur surîs ; multiplicîndu-l, 
sul ar fi restituit tuturor 
ginea bucuriei depline. Și 
poetul a trăit în fiecare dintre noi...La ceasul cînd dimineața în
săși pare un copil, din toate 
sectoarele Capitalei, zeci dc mii de pionieri au invadat ma
rile 
spre 
triei. Nu s-ar zice că a fost cea 
mai potrivită oră pentru a fi 
auzit glasul goarnelor și al to
belor. dar intre larma străzilor și somnul ferestrelor s-a stabilit un consemn: numai cine n-a 
fost copil se supără ! Și bucu- 
reștenii au ținut să. demonstreze 
că toți, fără excepție, au fost 
mai demult sau mai curînd copii și, din fericire, n-au uitat 
să. mai fie.

Tribunele primesc defi
larea unităților pionierești 
fruntașe din București. Trec 
răsfătatii notelor mari, birui
torii Olimpiadelor științifice, 
artistice și sportive. iscusitii 
minitehnicieni și naturaliști. 
laureatii concursurilor cultu
rale. Trece, ne sugerează me
tafora, vîrsta copilăriei însăși, 
cu setea ei de învățătură, cu a- 
priga dorință de afirmare, cu 
visele ei romantice, cu tot ce-i 
mai curat, mai nobil și mai trainic. O întîmpină nu doar a- 
plauzele noastre, ci satisfacția 
și mândria că acești copii har
nici, inimoși și cutezători sînt 
restituirea firească a responsa
bilității pe care o învestim 
neostenit în educația lor, recol
ta bogată a condițiilor materiale 
și spirituale de care se bucură 
tînăra generație a patriei so
cialiste.

Docul de confluentă al coloa
nelor a constituit scena a ceea ce ne hotărîm cu greu să nu
mim un spectacol. Și nu numai pentru că numărul protagoniști
lor — 30 000 — depășea pînă si 
fantezia cea mal receptivă la 
fabulos. Și nu numai pentru că.

reflectorul solar. părea că-și 
lărgește spațiul de acțiune pînă 
la senzația că acesta acoperă 
suprafața întregii țări, ci în 
primul rînd. pentru că pionierii 
care au dat viată grandioasei e- 
vocări „Slavă eroilor patriei" 
nu au jucat, ci au trăit, nu au 
rostit replici repetate, ci ng-au 
condus, cu o artă al cărei se
cret doar ei îl cunosc, la izvoa
rele sensibilității și exuberantei 
lor.

Așa cum o spun în versul lor, 
copiii noștri nu învață istoria 
doar din cărți:
„Istoria o știm de-acasă toți, 
de la bunici, de la părinți, 
ca fii și ca nepoți 1“

Pionierii evocă scene din fră
mântata istorie a neamului. Poe
zia și mișcarea, sunetul tulni
celor și fluturarea steagurilor

se contopesc, adueîndu-ne 
depărtări ecoul,unor vremi de 
nepieritoare glorie.

Rostite de buzele copiilor, nu
mele lui Decebal, Traian, Mir
cea, Ștefan, Doja, Mihai Viteazu, 
Horia, Tudor, Iancu de Hune
doara, ne insuflă copleșitorul 
sentiment al continuității, al 
consecvenței cu care, prin fur
tuni, ne-am păstrat ființa națio
nală ; memoria vie a unor tim
puri în care găsim rădăcinile a- dînci ale fermității și dăruirii ce ne însuflețesc azi în opera 
de edificare a României socia- ’ liste.Și iată-i pe copii rememo- 
rîndu-ne ziua de acum 
decenii cînd au luat 
primele detașamente de 
nieri. Este o zi pe care o re
cheamă adesea din amintiri ne- 
numărati oameni aflați acum 
în floarea vîrstei și pentru care 
pionieria a însemnat ucenicia 
formării lor ca cetățeni. „Mii și 
mii de cadre tinere care des
fășoară o muncă rodnică în toate domeniile activității so
ciale — spunea tovarășul Nicolae Ceausescu la constitui
rea Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor — au fă
cut primii pași și au primit baza 
educației cetățenești în rîndurile 
organizațiilor de pionieri. Mulți 
își amintesc astăzi cu emoție de 
vîrsta cravatei roșii, de anii fru
moși ai pionieratului, trăiți din 
plin în climatul moral sănătos 
al noii noastre orînduiri".

Dar, firește, nu numai actua
lilor și foștilor pionieri aminti
rea clipei solemne a primirii cra
vatei roșii le naște sentimentul 
unei profunde emoții. Noi toți, 
intr-un asemenea moment, trăim 
fericirea că mai putem avea 
vîrsta tezelor și extemporalelor, 
a cercurilor tehnice și a prime
lor poezii, a drumeților pășind 
în ritmul cîntecelor de muzicuță, 
vîrsta celor dinții întîlniri cu 
necunoscutele matematicii și fru
musețile limbii române, a celor 
dinții vacanțe petrecute în lu
mea de poveste și legendă a lui 
Creangă și Sadoveanu. Noi 
toți, prin copiii și nepoții noștri, avem anii primului jurămînt 
solemn de a trăi și a munci așa 
cum o fac oamenii cei mai ge
neroși, comuniștii, anii tineri ai 
superbului ideal de a trece prin 
viață astfel îneît la sfîrșitul ei, 
întrebați ce drum am alege, dacă 
viața ni s-ar dărui din nou, să 
putem răspunde fără șovăire : a- celași! O dată și încă o dată 
și de o mie de or/ — acelașiI

Ca o încoronare a întregii evo
cări, din piepturile celor 30 000 
de pipnieri, izbucnește, fierbinte, 

... măjestuos cîntecul vîrstei de aur „Mulțumim din inimă 
partidului". Pentru copilăria fe
ricită. Pentru visurile cuteză
toare. Pentru lumina învățătu
rii. Pentru farmecul vacanțelor. 
Pentru tot ce are poporul nostru 
mai frumos, mai bun și mai du
rabil și investește necontenit în 
viața și educația lor — purtăto
rii cravatelor roșii, mulțumesc 
din inimă partidului!

Nu vom uita ușor serbarea 
voastră, copii. Nu vom uita a- 
ceastă. zi cînd întreaga țară — a- 
flată în pragul a două mari eve
nimente : Congresul al X-lea al 
partidului și a 25-a aniversare a 
eliberării — v-a sărbătorit. 
Sintem mândri de voi. fericiți 
că. pregătindu-vă armonios pen
tru viată, pentru viitor, nimic 
nu vi se pare prea greu de rea
lizat. nimic vrea scump, vrea în
drăzneț !

La Mizil: 0 FABRICA

MODERNĂ DE TAPIȚERIE

(Urmare din pag. I)

b o fi fi b a

La Mizil a intrat de curînd în 
funcțiune o nouă unitate indus
trială a Ministerului Economiei 
Forestiere : o fabrică modernă de 
tapițerie.

Au trecut doar cinci luni de 
la „premiera industrială" și iată 
că tapițeriile purtînd marca 
„Relaxa" au și fost prezentate 
la magazinul „Mobila" din Bucu
rești, ca și la expoziții peste ho
tare, la Kiev și Leipzig. în ace
lași timp, mari întreprinderi de 
hoteluri și restaurante, ca cele 
de pe litbral și din alte centre 
ale țării, au și intrat în posesia 
saltelelor „Relaxa". Aceste salte
le detașabile a căror structură 
este astfel concepută îneît pot 
fi executate mecanizat, in 
serie industrială, într-o diver
sitate de stofe de lină, bum
bac și mătase, în culori atră
gătoare, cu desene moderne sau 
motive florale de bun gust, le fac 
adaptabile la orice tip de mobi
lier, modern sau clasic. Fabrica 
poate livra, la cerere, produsele 
sale în diferite dimensiuni și va
riante pentru paturi, divane — 
pat și divane de colț, pentru una 
sau două persoane, sau paturi 
pentru copii.

De remarcat că noua unitate, 
profilată în întregime pe produc
ția unor tapițerii în stare să răs
pundă funcțional și estetic 
exigențelor de concepție ale 
unui mobilier evoluat, al că
rui grad de utilitate și con
fort se cere armonizat cu for
mele și coloritul acestora, își 
realizează în secțiile proprii o 
bună parte dintre semifabricatele 
necesare confecționării saltelelor. 
„Miezul" elastic — din arcuri 
bitronconice încorporate — este 
un ansamblu ușor, ce constituie 
„scheletul" viitoarei saltele. El 
se realizează automat din fire de 
sîrmă cu diametrul de 2, 2,2 
și 2,5 mm supuse unor operații

menite să-i asigure stabilitatea 
și rezistența necesare. Acest pro
cedeu automat înlătură defini
tiv vechiul sistem al legării arcu
rilor cu sfoară. De altfel, pe par
cursul procesului de fabricație 
sînt eliminate și vechile materiale 
— iarba de mare și vata de croi
torie — și înlocuite cu fibre 
provenite din frunze de palmier 
sau cocos, cunoscute în lumea în
treagă sub numele comercial „A- 
frik". Sînt frînghii groase, ce se 
introduc în mașini automate, 
unde are loc defibrarea în vede
rea confecționării așa-numitului 
„covor împîslit" din fibre vege
tale pe suport textil. Acesta, fi
xat pe miezul elastic va fi, în 
continuare, supus diverselor ope
rații, între care și fixarea unui 
strat de vată industrială, pînă se 
va ajunge la salteaua de o neo
bișnuită frumusețe ce-și așteaptă 
beneficiarul, închisă ermetic în
tr-o husă de polietilenă.

Noile tipuri de saltele realizate 
pe cale industrială la Mizil au 
și alte atribute specifice care le 
deosebesc favorabil de cele cu
noscute pînă acum.

Proiectanții ne-au rezervat, 
pentru ușurința manevrării aces
tora, patru minere laterale din 
șnur decorativ de masă plastică 
sau Stofă, în culori armonizate 
cu ansamblul, pe șină metalică, 
rezistentă. Lingă fiecare miner 
sînt montate cîte două rozete 
perforate din material plastic, 
executate ca niște filtre de aer, 
permițînd, la fiecare apăsare și 
revenire a saltelei în poziția ini
țială, schimbul de aer cu mediul 
exterior.

Pătrunderea tapițeriilor „Re
laxa" în industria mobilei, cit și 
în rețeaua hotelieră și în cea co
mercială, constituie o noutate 
care, desigur, va suscita un larg 
interes.

păcură, cu gaz metan, cu cărbune inferior. Ultima a fost marea termocentrală de la Craiova, cu turbine de înaltă capacitate : 300 M.W. •— Și vă lipseau din a- ceastă gamă centralele „hidro". '■— Exact. Tocmai de a- ceea am și venit aici, deși știam că e un început cu totul nou pentru mine, un debut. Dar am avut întotdeauna această senzație, ba chiar, după cum v-am spus, am căutat-o mereu, conform programului pe care mi l-am stabilit din tinerețe.— Ce v-a determinat să vă propuneți un astfel de program ?— Mi-e greu să spun decis, categoric : teama de rutină, pentru că în orice specialitate, chiar și în cea mai restrînsă, apar mereu noutăți, surprize. Dar, pot apărea, totodată, și tentația șablonului, pericolul îmbătrînirij profesionale. Pentru ca munca să fie, toată viața, pasionantă, trebuie să epuizez, mi-am spus, toate posibilitățile, toate laturile profesiunii mele.— V-a trebuit, desigur, o anume perseverență...— Perseverența mea, personală, oricît de puternică ar fi fost ea, nu m-ar fi dus prea departe dacă nu se întîlnea cu o altă perseverență, pe care aș numi-o colectivă, generală, socială. Numai astfel am reușit să-mi realizez, în bună măsură, programul propriu și voi reuși, sper, să-l duc pînă la capăt.— Adică ?— După ce vom termina aici, la Porțile de Fier, aș vrea să-mi continui munca la o centrală atomo-elcc- trică.Dacă am insistat atît de mult asupra acestui dialog am făcut-o numai pentru că inginerul Ion Bugaru mi-a dezvăluit, într-un mod foarte plastic și convingător, realitatea unui fenomen esențial : opera de construcție industrială, ma-

terială, măsurabilă în dimensiuni și cifre foarte exacte, ■ antrenează după sine o construcție mai greu sesizabilă, a personalității, o operă de împlinire și de- săvîrșire umană.Aș comite o greșeală grosolană dacă aș afirma că dorința programatică a inginerului Bugaru constituie o noutate. Dintotdea- una a existat dorința depășirii, dintotdeauna au fost oameni stăpîniți de proiecte îndrăznețe. Stăpîniți de 
ideile lor, dar nu și stăpîni

țin ridicoli pe autorii unui atare proiect.S-ar putea adăuga că în 1938 potențialul economic al țării era de 14 ori mai mic decît potențialul României de azi, ceea ce făcea imposibilă o construcție de asemenea proporții. Și s-ar mai putea adăuga și faptul că o bună parte din investițiile care se făceau în industria petroliferă sau metalurgică — atîta cită era pe acea vreme, — se hotărau nu la București, ci în alte capitale ale lumii,

treprindere de importanța și prestigiul uzinei „1 Mai" din Ploiești IAm aflat recent că Iosif Lisovschi este azi pensionar. Dar a ieșit la pensie cu satisfacția pe care nimic nu o poate egala, nici distincțiile și medaliile primite, nici chiar stima și prețuirea foștilor tovarăși de muncă, cu satisfacția că ultimii douăzeci de ani ai vieții sale profesionale i-au a- dus realizarea deplină a vocației pentru tehnică, i-au dat posibilitatea să-și

Aripile umane 
sie industrializării

ai realizării materiale a a- 
cestor idei.— Chiar și proiectul Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier nu constituie pe deplin o noutate, îmi confirmă afirmația inginerul Nicolae Mănescu, directorul general al Grupului de .șantiere. înainte de război au existat doi ingineri, frații Vasilescu, care au propus ideea unei hidrocentrale aici, aproximativ în aceeași zonă a Porților, dar proiectul lor era un proiect științifico-fantastic. Din două motive. Intîi, pentru că nimeni nu le-a creat condiții pentru o prospectare și o studiere științifică a amplasării și datelor construcției, cei doi bizuin- du-se doar pe calcule sumare și pe... intuiție, tn al doilea rînd. pentru că forurile guvernațnentale de a- tunci îi considerau cel pu

ia bursa de interese ale unor trusturi străine. Cum se reflectau asemenea investiții în destinul oamenilor ?Răsfoiesc carnetele unor reportaje mai vechi și re- întîlnesc, intacte, chipul și biografia lui Iosif Lisovschi. Spirit inventiv, dotat cu o vocație autentică, pentru cele mai ingenioase inovații tehnice, Lisovschi a fost pînă în ’44 un simplu maistru a cărui pasiune creatoare rămăsese stearpă și, pe deasupra, stigmatizată de ironia unei porecle „micuțul Edison".— După război am luat parte la reconstrucția fabricii, apoi, împlinindu-mi vechea pasiune de inovator, mi-am afirmat posibilitățile ajungînd, în decursul anilor, pînă la confirmarea supremă din partea colectivului : mi s-a încredințat funcția de șef al colectivului de concepție.Șeful concepției intr-o în-

pună în valoare toată capacitatea și inteligența sa creatoare. Și astfel, în „aurul" obținut de sondele românești la cîteva tîrguri internaționale, se află și o părticică, un atom prețios care este destinul împlinit al lui Iosif Lisovschi.Pentru că am pornit de la o amintire veche de a- proape două decenii, nu pot că nu evoc și alte imagini care au rămas în memoria noastră ca niște ima- gini-cheie, ca niște simboluri concludente pentru istoria acestor ani. Apariția unui nou oraș și a unei noi ramuri industriale în Valea Trotușului, urbanizarea Sucevei, transformarea Slatinei într-o „cetate a metalului alb", nașterea unui gigant siderurgic la Galați, marea platformă industrială a Piteștiului și multe, numeroase alt.e imagini au constituit subiecte generoase pentru reporteri, care au văzut în aceste mari efor-

turi materializarea consecventă a unor principii fundamentale ale politicii partidului nostru: valorificarea optimă a resurselor naturale, racordarea tuturor zonelor geografice ale țării la fluxul puternic, înnoitor al industrializării socialiste.Acest racord economic a determinat modificăristructurale în viața unor largi pături ale populației, mii și mii de oameni optînd pentru noile profesii puse în circuit de dezvoltarea industriei. Pentru că o econo
mie dinamică dinamizează, 
implicit, capacitatea crea
toare, resursele intime, mo
bilitatea spirituală a omu
lui, îndrăzneala lui, întru- cît e nevoie de îndrăzneală pentru a-ți transforma destinul. Dar e o îndrăzneală nutrită, solicitată, impusă chiar de complexul peisaj în care trăim.— Nu te-a speriat de loc acest salt profesional 7 —l-am întrebat deunăzi pe tî- nărul Constantin Iile, operator oțelar la Uzina de mașini grele — București.Cu privirea ațintită spre cuptorul electric din hala oțelăriei, cu mîinile pe pupitrul de comandă, operatorul îmi Iasă impresia că nici n-a înțeles întrebarea. Apoi, într-o clipă de răgaz, după ce a-acționat automat coborîrea enormilor electrozi în masa de metal incandescent, îmi răspunde :— Am fost lăcătuș mon- tor, am lucrat la montarea cuptoarelor și a tuturor u- tilajelor din oțelăria aceasta. Ajunsesem să le cunosc atit de bine toate „chichițele" incit, cum să spun, aproape că mă îndrăgostisem de ele si simțeam un fel de invidie față de cei ce urmau să lucreze cu ele. în același timp, conducerea uzinei căuta să angajeze și să califice oțelari. M-am hotărît. Am urmat un curs de recalificare la Hunedoara.— Bine, dar' aici ai de-a face cu comenzi automatizate, electronice...— Da, am învățat, ceea ce n-aș fi bănuit niciodată.

Mai mult decît atît, tînă- rul operator a învățat să-și dezvolte atenția, rapiditatea reflexelor, spontaneitatea gîndirii și a deciziilor într-o muncă mai complexă, mai responsabilă, care-i o- feră satisfacții superioare și o nouă, mai înaltă, condiție profesională și umană. Șl toate acestea s-au petrecut în numai cîțiva ani....Am ales doar cîteva destine, cîteva din multe altele intîlnite în decursul anilor, în diferite colțuri ale țării. Poate că nu sînt cele mai concludente, poate că o selecție mai fericită ar fi oglindit și mai plastic, și mai convingător, această amplă mișcare socială și u- mană, această rapidă modificare în viața și în structura spirituală a oamenilor, metamorfoză care își are sorgintea în impetuoasa dezvoltare economică a patriei. Dar foarte mulți cititori își pot adăuga numele și destinul lor, crescut paralel cu dimensiunile și parametrii unor mari șantiere și uzine, înaripînd a- ceste creații materiale ru respirația caldă, cu pulsul viu al propriei lor vieți.Proiectul de Directive ale celui de-al X-lea Congres al partidului prevede pentru următorul cincinal .0 creștere aproape dublă a investițiilor față de actualul cincinal. Vedem în aceste u- riașe investiții, în primul rînd, efortul și grija, inspirate dintr-un fierbinte sentiment patriotic, față de destinul colectiv, social, istoric al poporului nostru, dar trebuie să vedem, totodată, dincolo de profilurile semețe ale unor noi și moderne obiective economice, impulsul vital, transformator pentru mii și milioane de destine individuale, ger- menele mobilizator al conștiinței și al pasiunii creatoare. Tntrucit, în ampla o- 
peră de construcție socia
listă a țării, cresc și se des
fășoară larg aripile perso
nalității umane, pregătite 
de-a lungul a 25 de ani pen
tru un zbor tot mai înalt.Oare cîte destine își desfac aripile acum, către reportajele noastre din 1975 7
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DUMINICA SPORTIVĂ MANIFESTĂRI CU PRILEJUL
ZILEI AVIAȚIEI

SUCCES DE PRESTIGIU INTERNAȚIONAL FOTBAL DIVIZIA A
„Cupa Națiunilor” F.I.R.A. 
a revenit rugbiștilor români
• Ieri, in Hă: România — Polonia 10-11în palmaresul de aur 
al sportului românesc 
a fost trecută de ieri o nouă performanță remarcabilă : cucerirea, pentru prima dată de către echipa reprezentativă a României a „Cupei Națiunilor** la rugbi, întrecere similară unui campionat european, organizată și dotată cu trofeul corespunzător de forul internațional de specialitate, F.I.R.A. Acest proaspăt succes al rugbiștilor noștri a- pare de o factură specială : după ce de două ori rugbiul tricolor a cîștigat cea mai importantă competiție europeană de club („Cupa campionilor europeni**), iață că acum își înscrie primatul și în competiția de nivel continental rezervată formațiilor reprezentative. Indiscutabil, federația de specialitate, cluburile furnizoare ale naționalei (în primul rînd Dinamo, Steaua și Grivița Roșie) merită felicitări pentru această frumoasă performanță. Ea capătă valențe suplimentare dacă se are în vedere că, în drumul spre cucerirea „Cupei Națiunilor**, e- chipa noastră reprezentativă a învins și selecționata Franței, a cărei recomandare în lumea rugbiului mondial devine de fiecare dată inutilă... După cum probabil cititorii noștri știu, la sfîrșitul anului trecut, într-un meci memorabil, rugbiștii români i-au întrecut pe francezi pe același stadion unde a avut loc meciul decisiv al competiției.Finala ediției 1968— 1969 a „Cupei Națiunilor'* și-au disputat-o ieri echipele României și Poloniei. Dacă pentru rugbiștii noștri prezența în finală era un fapt care se repeta, pentru polonezi aceasta a. constituit o adevărată premieră, așteptată desigur cu interes nu numai de specialiști, ci și de publicul amator de rugbi.N-am putea pretinde că, dată fiind diferența de valoare și de experiență dintre cele două finaliste, victoria jucătorilor noștri era nescontată. Pronosticurile s-au adeverit. Trebuie recunoscut însă1 că în ciuda scorului final (40—11 pentru echipa României), meciul a fost marcat de momente de egalitate în joc, de numeroase faze spectaculoase. Echilibrul de care vorbeam a fost mai e- vident în prima repriză. cînd energiile fizice și morale ale oaspeților s-au menținut proaspete. Scorul deschis în minutul 12 de Răscanu (și majorat, prin transformare, de Nica) avea să fie destul de repede

Și, totuși, și acest balon va fi cîștigat de către 
rugbiștii români. (Fază din meciul România — 

Polonia) Foto : Gh. Vințilăredus la minimum prin- tr-o excelentă și spectaculoasă execuție a talonerului polonez Roguski : avînd de transformat o lovitură de pedeapsă, el a trimis precis balonul printre buturi, de la circa 45 m lateral. Scorul a devenit astfel 5—3 pentru România. Echipa noastră domină apoi net, mărind diferența de puncte la 10, în min. 35, cînd Nica, pătrunzînd în forță pe stînga, înscrie totuși la centru. si Irimescu transformă (13—3). între ..timp, Sucju, înscrisese trei puncte prin- tr-o acțiune personală. Polonezii insistă, impre- sionînd prin tendința de a ataca deschis, cu pase la mînă, pe linia de trei sferturi. La o greșeală de pase a rugbiștilor noștri, ei interceptează prompt și înaintașul Hodura înscrie' chiar sub buturile noastre. Același Roguski transformă și scorul devine 13—8. Pînă la pauză, o singură fază merită a fi menționată : cînd Wusek majorează scorul la 16—8.Repriza secundă a- vertizează încă de la început asupra poftei de a marca a rugbiștilor tricolori. Irimescu (un drop gol și două transformări), Țuțuianu. Rășcanu, Baciu (încercări) dau contur tot mai precis rezultatului partidei. Cu un sfert de

oră înainte de final : 32—8 pentru România. O splendidă cursă pe aripă a lui Suciu și apoi o pătrundere în forță a lui Rășcanu măresc și mai serios avantajul echipei noastre. In minutul 80, conducea cu 40—8. Scorul final avea să fie însă... altul, căci chiar în secundele ce au precedat ultima „intervenție acustică** a arbitrului francez Charles Durand (care a condus ieri cu deosebită competență), Ostarzewski, aripă la grămadă, culcă balonul în terenul nostru de țintă: 40—11 pentru România și meciul se încheie.Din păcate, finala competiției a trecut neobservată de iubitorii sportului, numai așa explicîndu-se de ce în tribunele celui mai mare stadion al Capitalei numărul spectatorilor n-a depășit cîteva sute..Ne facem o plăcută misiune ca, în finalul cronicii de față, să menționăm numele com- ponenților echipei victorioase : Stoica (Baciu), Iorgulescu, Dinu — Șer- ban, Țuțuianu — Rășcanu, Demian, Ciobănel — Florescu, Drago- mirescu — Suciu, Nica, Irimescu, Wusek — Dăi- ciulescu, ca și ale antrenorilor ei : Titî 10- nescu, Al. Teofilovici.
1. DUMITR1U

TENIS: „CUPA DAVIS"

România - Spania 4-1, la Valencia
© în turul următor, echipa noastră va întîlni formația U.R.S.S.

Invingînd cu scorul de 4—1 echipa Spaniei, selecționata de tenis a României s-a calificat pentru turul următor al „Cupei Davis“, în care va întîlni formația U.R.S.S. In ultimele
două partide de simplu ale meciului de la Valencia au fost înregistrate următoarele rezultate : Țiriac—Arilla 6—2, 3—6, 6—2, 6—4 ; Orantes-Măr- mureanu 6—1, 6—1, 6—1.

U. L A. ESTE NOU/
CAMPIOANA A ȚARII

® Elementul senzațional al ultimei etape : retrogradarea Progresului în divizia 
B ® Dobrin și Ion Vasiie — „oamenii de aur" ai piteștenilor în meciul de la Tg. 
Mureș © Dumitrache a cucerit titlul de golgeter ® A.S.A. Tg. Mureș salvată 
de... Progresul, pentru a doua oară consecutiv, de retrogradare, în ultimele 
cinci minute ale campionatului

Și, totuși, acest campionat, ce părea fără capăt, s-a încheiat 1
Și, totuși, U.T.A. a cîștigat la Cluj, iar Dinamo București a pierdut, la 

Craiova !
Și, totuși, F.C. Argeș s-a salvat dincolo de ceasul al 12-lea (credem că se 

poate spune așa) !
Și, totuși, deși a pierdut cu 3—0 „acasă", A.S.A. Tg. Mureș a rămas în 

divizia A I
Marea lovitură a acestei ultime etape a întrecerii a primit-o echipa bucu- 

reșteană Progresul. Cu cinci minute înainte de fluierul final al arbitrului, 
Progresul era incă divizionară A. Apoi, a venit golul lui Badea, „cînd nimeni 
nu mai aștepta nimic și o bună parte dintre spectatori părăsiseră stadionul..." 
scrie corespondentul nostru. „Cuplajul bucurcștean" a devenit o... amintire !

U.T.A. este noua campioană a țării ! Arădenii au cucerit titlul într-una 
dintre cele mai zbuciumate ediții, una dintre cele mai grele, rezistînd pre
siunii dinamoviștilor bucureșteni. Mai mult, și-au încheiat lunga cursă prin- 
tr-un sprint de viteză, reaiizind această victorie clujeană, O cursă care n-a 
început în toamna trecută, ci într-una de acum cincisprezece ani, cînd Coco 
— antrenorul Nicolae Dumitrescu de astăzi — se fotografia, pe stadionul din 
Arad — între Birău și Dușan, alături de C. Braun-Bogdan, „meșterul" de 
atunci, Vaczi, Serfozo, Farmati, Lupeș, Jurcă și alții.

Atunci, Coco și ceilalți aduceau pentru a patra oară tricourile de cam
pioni în orașul de pe malurile Mureșului. Acum, Coco, sau Nicolae Dumi
trescu, cum vreți să-i spuneți, aduce pentru a cincea oară, la Arad, tricou
rile tricolore. Singura deosebire este că, în tradiționala fotografie a cam
pionilor, vor apărea, alături de Nicolae Dumitrescu, Domide, Petescu, Lereter, 
Fl. Dumitrescu, Axente, Gornea — noua generație a fotbalului arădean. O ge
nerație la fel de talentată ca și cea dinaintea sa, o generație care a adus, în 
acest an, satisfacția supremă generoșilor săi suporteri.

Felicitări echipei U.T.A., antrenorilor săi Dumitrescu și Reinhardt, atît 
pentru performanța realizată în ediția campionatului diviziei A încheiată ieri, 
cit și pentru merituoasele lor performanțe în domeniul revitalizării fotbalului 
în orașul de pe malurile Mureșului.

Valentin PAUNESCU

0 aplaudată victorie 
arădeană pe stadionul 

din ClujCLUJ 15 (prin telefon de la corespondentul „Scînteii"). — Jucătorii a- rădeni au fost primiți, pe stadionul municipal 'din Cluj, cu aplauze puternice nu numai de către cei cîteva mii de turiști veniți de pe malurile Mureșului, ci și de către cei 15 000 spectatori clujeni, ca o răsplată a muncii lor de-a lungul întregului campionat. 'Despre joc, putem spune că el a fost, majoritatea timpului, la discreția arădenilor. Oaspeții au atacat încă de la început, ratînd în min. 5 și 7 ocazii deosebit de favorabile, prin Domide și Broșovschi. In min. 8, Axente trage puternic de la 25 metri, portarul clujean Moldovan nu poate reține. Astfel se înscrie primul goi al partidei. Pe stadion apar primele lozinci aduse de la Arad pe care 
era scris : „U.T.A. campioană". In continuare, jucătorii de la U.T.A. a- tacă insistent. Clujenii se apără și ies greu în atac , primul șut al lor la poarta adversă fiind tras în min. 21 de către Anca. Inițiativa trece din nou de partea echipei U.T.A., care pierde alte ocazii bune prin Axente și Șchiopu în min. 24 și 28. Insistențele oaspeților se soldează cu al doilea gol în min. 21, cînd în careul studenților se produce o învălmășeală. Moldovan iese din poartă iar Lereter, care primește o pasă bună, trage necruțător, mingea se lovește de piciorul unui apărător și intră în plasă. Deci 2—0 pentru U.T.A..,Cu acest rezultat se termină prima repriză.în repriza a doua, studenții clujeni intră mai hotărîți pe teren și încearcă poarta lui Gornea de cîteva ori, dar atacul lor este lipsit de orizont. Introducerea lui Lică în locul lui Anca pare a fi inspirată ; studenții trec la atac, dar este numai un foc de paie care se stinge în cîteva minute. Arădenii, prudenți în apărare, atacă totuși periculos și pierd din nou ocazii favorabile prin Moț, Domide, Lereter. Din partea universitarilor, consemnăm doar șutul- lui Neșu, din min. 66, care a trecut razant cu bara transversală, strădaniile lui Bungău de a se infiltra printre apărătorii oaspeți, pasele frumoase ale lui Lică și atîta tot. Să reținem în contul , lor și cele 5 cor- nere, față de 3 ale oaspeților. Arbitrul Rainea nu a avut probleme deo

sebite, jocul s-a desfășurat în limitele unei depline sportivități.Deci, U.T.A. devine campioană pe stadionul din Cluj. Jucătorii sînt purtați pe orațe de spectatori. Este o răsplată a muncii și strădaniilor lor de-a lungul unui campionat, pentru care merită felicitări atît jucătorii cît și antrenorii lor.
Dinamoviștii bucureșteni, 

învinși Ia CraiovaCRAIOVA 15 (prin telefon). — Cînd meciul dintre echipele de ti- neret-rezerve Universitatea Craiova—Dinamo București se încheia cu scorul de 6—2. fapt ce făcea ca echipa de tineret-rezerve a gazdelor să ocupe primul loc în competiție. întregul stadion de 30 000 de locuri era arhiplin. Satisfăcut de primul succes, publicul a primit cu vii aplauze si urale echipele de seniori. Meciul începe într-un ritm foarte viu. O bară în min. 5 a lui Oble- menco a făcut să crească tensiunea în. tribune. Craiovenii pun stăpînire pe joc. Pasele merg ca pe sfoară și în min. 17. Neagu. driblînd întreaga apărare dinamovistă. înscrie imnara- bil primul și unicul gol al partidei. Meciul se desfășoară — în continuare — în nota de dominare netă a cralovenilor.In repriza a doua, nimic deosebit de semnalat. Spectatorii au venit în număr mare nu numai pentru a-si susține echipa lor favorită, dar si să vadă la lucru o mare parte din coechipierii naționalei României. în acest meci,, însă, nici Dumitrache, nici Nunweiller VI, Boc sau Dinu nu au satisfăcut prin felul lor de ioc. Scorul final oglindește realitatea de pe teren. A arbitrat corect M. Rotaru. Iași.
La Constanța, în min. 85 : 

Badea a înscris golul 
care a decis retrogradarea 

ProgresuluiCONSTANȚA 15 (prin telefon). — Farul și Progresul au oferit, în a- cest final de campionat, o întîl- nire anostă, sub orice critică. Amorțeala. lipsa oricărei concepții tactice. execuțiile tehnice incorecte sau voit greșite, obstrucțiile au carac
DIN LUMEA LARGĂ

FLORETISTELE NOASTRE 
AU CÎȘTIGHT 

„CUPA J1NTY"Competiția internațională feminină de floretă „Cupa Janty** a luat sfîrșit aseară la Paris cu un remarcabil succes al sportivelor românce, care s-au clasat pe primele trei locuri. Victoria a revenit Ilenei Drîmbă cu 
4 victorii, urmată de Olga Orban- Szabo 3 v. (14 tuse) și Maria Vicol 3 v. (13 tușe). Pe locul 4 s-a clasat Rejto (Ungaria) 2 v. (16 tușe), iar pe locul următor Suzana Ardeleanu cu 2 v. (17 tușe). De remarcat că în turneul final s-au calificat toate cele 4 sportive din echipa României. Ileana Drîmbă a suferit o înfrîngere în turneul final din partea colegei sale Marla Vicol. învingătoare cu 4—2.

NATAȚIE —“ In cadrul unul concurs care a avut loc la Stockholm, finlandeza Marjatta Hara a stabilit un nou record al țării sale în proba de 400 m liber cu timpul 
de 4’ 4” 5/10.

o In concursul de natație disputat 
la Lens, Roger Philippe a stabilit un nou record al Franței în proba 
de 100 m bras cu timpul de 1'08”8/10.

Vechiul record era de 1TO’’6/10 șî aparținea lui Georges Khiel.
RUGBI — In turneul pe care îl întreprinde în Noua Zeelandă, selecționata de rugbi a Țării Galilor a jucat la Wellington cu reprezentativa țării gazdă „AII Blacks** Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 33—12 (14—6).

ATLETISM --- La Praga, încadrul unui concurs de atletism, cehoslovacul Baudis a cîștigat proba de săritură în înălțime cu performanța de 2,16 m.« La sfîrșitul acestei luni, o echipă de atleți etiopieni va veni în Europa pentru a lua parte la diferite concursuri. în fruntea echipei se află maratonistul Mamo Wolde, campion olimpic la Ciudad de Mexico. Atleții etiopieni urmează să evolueze la Helsinki, Miinchen, Stockholm, Oslo, Copenhaga și Haga.
o Cu prilejul unui concurs inter-, național desfășurat la Leicester, olandeza Maria Gommers a corectat cea mai bună performanță mondială în proba de o milă, realizînd 4’36’*8/10.

ȘAH — După consumarea a 11runde, în turneul internațional de șah de la Liubliana conduce iugoslavul Pianinei cu 7,5 puncte, urmat de Gligorici și Puc — (7 puncte fiecare), Byrne — (6.5 p.), Florin Gheorghiu6 puncte și o partidă întreruptă. în runda a 11-a, Gligorici l-a învins pe Puc, iar Pianinei a remizat cu Parma. Rezultatul de egalitate a fostconsemnat și în partida Damiano- vici-Gheorghiu, după numai 50 deminute de joc.
CICLISM — întrunit la Bruxelles, Comitetul director al Federației internaționale de ciclism profesionist a hotărît să ridice suspendarea aplicată rutierului belgian Eddy Merckx. După cum se știe, campionul belgian, bănuit că s-ar fi dopat în timpul recentului tur al. Italiei, a fost suspendat pe timp de o lună Ca urmare a protestului Ligii velocipediste belgiene, cazul Merckx a fost reexaminat, iar hotărîrea luată la Bruxelles îi va permite sportivului belgian să participe Ia turul Franței, al cărui start se va da 

la 28 iunie.

CLASAMENTUL FINAL
U.T.A. 30 17 4 » 50—27 38
Dinamo Bue. 30 15 5 10 55—33 35
Rapid 30 14 6 10 41—33 34
Steaua 30 14 5 11 50—38 33
Dinamo Bacău 30 13 7 10 31—28 33
Jiul 30 13 ,5 12 35—32 31
Univ. Craiova 30 14 3 13 45—47 31
Univ. Cluj 30 13 4 13 47—39 30
Farul 30 13 3 14 35—43 29
Crișul 30 10 8 12 36—33 28
Politehnica Iași 30 12 4 14 31—42 28
F. C. Argeș 30 13 1 16 38—44 27
Petrolul 30 12 3 15 30—41 27
A.S.A. Tg. Mureș 30 12 3 15 32-47 27
Progresul 30 9 8 13 30—39 26
Vagonul 30 10 3 17 40—60 23

REZULTATELE 
ULTIMEI ETAPE

• Universitatea Cluj—U.T.A.
0—2 (0—2).

• Universitatea Craiova—Dina
mo București 1—0 (1—0).

• Rapid—Jiul 3—0 (3—0).
• Steaua—Dinamo Bacău 1—0 

(0-0).
• Petrolul — Politehnica 4—1 

(3-0).
• Farul—Progresul 1—0 (0—0).
• A.S.A. Tg. Mureș—F.C. Argeș 

0—3 (0—1).
• Vagonul—Crișul 4—2.

terizat întreaga întîlnire, nemulțumind. pe bună dreptate, miile de spectatori prezent! pe stadion. Cîteva sclipiri a avut totuși Farul. în min. 1 și 21 din prima repriză, cînd Sasu. singur în fata porții goale, putea înscrie dar s-a... autoaccidentat.Progresul a prezentat o echipă total „eclipsată" în toate compartimentele. A tras o singură dată la poartă.Cînd nimeni nu se mai aștepta la nimic. și\ o' bună parte dintre spectatori părăsiseră stadionul. în min. 85, a înscris Badea pentru Farul.Un gol care a trimis echipa bucu- reșteană direct în... divizia B.
Meci dramatic 
la Tg. MureșTG. MURES 15 (prin telefon). — Miile de spectatori prezenți în stadionul „23 August" din Tg. Mureș, la ultima partidă de fotbal din actualul campionat divizionar A, au fost martorii unui joc dramatic, dîrz disputat, pe alocuri dur și obstructionist, care s-a încheiat cu un neașteptat 3—0 în favoarea argeșenilor.încă din primele minute ale jocului, gazdele au inițiativa și pornesc atacuri periculoase la poarta apărată excepțional de Ion Vasiie. Argeșenii s-au apărat cu strășnicie, dovedind o bună pregătire fizică și tactică, inițiind totodată atacuri foarte periculoase. Soarta meciului s-a decis în minutul 5, cînd Dobrin, executînd o lovitură liberă de la circa 20 m de poarta mureșenilor, înscrie pe lingă zidul făcut defectuos. Mai tîrziu Nuțu, reluînd o pasă trimisă de Dobrin, ratează cea mai mare ocazie de gol a argeșenilor, în valuri succesive urmează atacuri furibunde ale jucătorilor de la A.S.A. Tg. Mureș, dar, spre ghinionul lor, din trei șuturi consecutive, executate în min. 25—26 (dintre care unul în bară), nici unul nu se oprește în plasă.In repriza a doua, militarii preiau din nou inițiativa, presînd poarta adversarului mai tot timpul, dar apărarea fermă a oaspeților se dovedește de netrecut. In min. 50, Siko ratează un penalti, șutind mingea în brațele portarului, care o trimite în corner La sfîrșitul meciului, revin în atac oaspeți și mai înscriu două goluri prin Dobrin în minutul 83 și Nuțu în minutul 86.

„CUPĂ CAMPIONILOR EUROPENI" LA VOLEI

T.S.K.A. sofia - Invingînd și ieri -
A CÎȘTIGAT TROFEULUrmărit cu interes, returul finalei „Cupei campionilor europeni", pe care voleibaliștii noștri l-au susținut ieri dimineața în compania jucătorilor de la Ț.S.K.A. Sofia, nu s-a ridicat la un nivel deosebit. Căldura sufocantă din sala Floreasca a topit parcă resursele fizice ale ambelor e- chipe, și calitativ jocul a avut de suferit fiind inferior altor finale. Oaspeții s-au adaptat totuși mai bine, reușind o performanță meritorie : de a-și învinge adversarul și pe terenul acestuia, scutindu-se astfel de emoțiile și surprizele meciului decisiv. Scorul întîlnirii : 3—2 (14—16, 15—10, 9—15, 15—10, 15—10) pentru Ț.S.K.A., care cucerește astfel, pentru prima oară, invidiatul trofeu.Ar fi putut cîștiga Steaua al doilea ioc. așa cum sperau spectatorii prezenți la Floreasca ? S-ar părea că da. Dar voleibaliștii bucureșteni, în- tr-o evidentă eclipsă de formă, n-au arătat mai nimic din ceea ce știu, din ceea ce pot, întreeîndu-se în a greși. în timp ce Barta, Cretu, Po- rojnicu și ceilalți trăgători bucu

reșteni „mîngîiau" mingea în atac, adversarii — Simov, Zlatarov și excelentul coordonator Karov — loveau năpraznic baloanele servite de coechipieri ; iar dacă la mingile liftate steliștii stăteau parcă țintuiți, oaspeții se aruncau după orice.Specialiștii apreciază că echipa noastră n-a fost pregătită fizic pentru un meci de o asemenea importanță și că însăși prezența în finală reprezintă' un succes. Oricare ar fi concluziile, meritul sportivilor bulgari nu poate fi contestat. Ei au prezentat o echipă mai omogenă, agresivă, care știe mult volei (de bun nivel) și. mai ales, știe să-și susțină șansa. Steaua a pierdut posibilitatea de a readuce „Cupa campionilor europeni" într-o vitrină bucu- reșteană. Dar antrenorii și jucătorii noștri au cunoscut îndeaproape trăsăturile voleiului bulgar (gazdă a viitoarelor campionate mondiale) și a- ceasta poate însemna totuși ceva, dacă ne gîndim la echipa națională și la viitoarele ei evoluții.
Dan ILIESCU

Tradiționala sărbătoare a „aripilor" românești a prilejuit și în acest an în unitățile forțelor armate ample manifestări. La cluburile ostășești și casele armatei au avut Ioc expuneri, simpozioane, întîlniri cu veterani ai aviației românești, precum și bogate programe artistice. Au fost organizate, de asemenea, întîlniri ale oamenilor muncii și ale tineretului cu piloți militari care le-au vorbit acestora despre frumusețea profesiunii de aviator.Duminică au avut loc în Capitală și îr. țară manifestări consacrate Zilei aviației Republicii Socialiste România.L’a Monumentul Eroilor Aerului din București au fost depuse coroane de (lori din partea Ministerului Forțelor Armate, întreprinderii de transporturi aeriene TAROM, Federației române de aviație și a generalilor de aviație în rezervă. Solemnitatea s-a încheiat prin defilarea gărzii de onoareîn aceeași zi, la cimitirul Belu au

fost depuse coroane de flori la mormintele lui Traian Vuia, Aurel Vlai- cu și al căpitanului Gheorghe B4n- ciulescu, primul pilot din istoria a- viației mondiale care a zburat avtnd proteze la ambele picioare.In satul natal al lui Aurel Via (cu, care-i poartă numele, a avut lc c o manifestare cultural-artistică Organizată în cinstea memoriei pionierului aviației românești. In cursul dimineții, oameni ai muncii și elevi au depus jerbe de flori la bust’d lui Aurel Vlaicu de lîngă casa părintească Ofițerul Constantin Pintilrscu a vorbit despre viața și activitatea inginerului aviator Aurel Vlaicu și despre semnificația zilei aviației.La Bănești, localitate de bngă Cîm- pina, unde Aurel Vlaicu s-A prăbușit cu avionul, a avut loc o Solemnitate la monumentul pionierului aviației românești.Cu acest prilej s-au depus coroana de flori. (Agerpres)
Cronica z

Duminică a plecat spre Austria o delegație a Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația locală condusă de Constantin Voinescu, director în comitet. Delegația va participa la lucrările congresului Uniunii internaționale a orașelor și puterii locale (I.U.L.A.), care vor avea loc între 16 și 21 iunie a.c. la Viena.
★Duminică la amiază, Lucjan Moty- ka, ministrul culturii și artei din R. P. Polonă, care a făcut o vizită în

• | • ales
țara noastră la invitația președintelui Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a părăsit CapitalaLa plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, de membri ai conducerii C.S.C.A.A fost prezent Jan Brudzynski, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București. (Agerpres)

Componente
esențiale ale

•9

artei conducerii
(Urmare din pag. I)Exploatările miniere au devenit întreprinderi cu gestiune economică proprie, cu atribuții lărgite, iar în cadrul acestora s-au creat condiții pentru concentrarea producției, folosirea mai rațională a personalului tehnico-ingineresc, pentru creșterea răspunderii și competenței conducerilor acestor unități. Preocuparea căreia comitetul municipal de partid i-a acordat în ultimul timp prioritate a constituit-o asigurarea deplinei reușite a acestei acțiuni, valorificarea 
tuturor avantajelor pe care Ie aduce 
noua organizare a conducerii indus
triei extractive din bazinul nostru 
carbonifer.Noi am pornit de Ia premisa că a- ceastă acțiune nu poate fi limitată la aspectul pur economic, ci este în ultimă instanță o măsură politică a 
cărei viabilitate se verifică prin re
zultatele economice. Pentru înțelegerea sensului, a importantei măsurilor luate, ne-am îngrijit ca acestea să fie temeinic dezbătute și cunoscute în primul rînd de organele de partid, de aparatul și activul obștesc, de comuniștii de la exploatările miniere. In același timp, în atenția noastră a stat aplicarea măsurilor stabilite privind promovarea celor mai competente cadre în comitetele de direcție nou create, repartizarea judicioasă a forțelor de partid, adaptarea întregii munci de partid, sindicat șl U.T.C. la cerințele impuse de această organizare.Constituirea la nivelul fiecărei exploatări miniere a comitetelor de direcție, aplicarea măsurilor privind noua organizare interioară a acestor unități, trecerea în competenta exploatărilor, pentru prima dată, a unor indicatori economico-financiari, cum este reducerea cheltuielilor la 1 009 lei producție-marfă, au determinat mutații esențiale în însuși conținutul muncii de partid. Acestei munci îi revine rolul hotărîtor în schimbarea opticii unor cadre de conducere, a unor activiști de partid și ai organizațiilor de masă, deprinși a aprecia rezultatele activității economice în funcție exclusiv de realizări fizice, cantitative (interesîndu-i mai mult tona de cărbune si mai puțin prețul cu care este extrasă), a- jutîndu-i de a pune pe primul Dlan aspectele calitative, de eficientă, ale activității economice. Pornind tocmai 

I de la asemenea considerente a fost necesar să acționăm cu operativitate spre a readapta planurile noastre de muncă, hotărîrile luate anterior la nivelul comitetelor de partid și al organizațiilor de bază, în funcție de noile obiective.Situația creată ne impuneAsă manifestăm mai mult discernămînt în cunoașterea noilor fenomene care se impun cu prioritate atenției muncii de partid La numai o lună după a- plicarea prevederilor noii organizări a conducerii industriei extractive din bazin, comitetul municipal de partid și consiliul de administrație al Centralei cărbunelui au analizat modul în care a debutat noua formă organizatorică, această analiză fiind de un real folos în soluționarea „din mers" a unor laturi ale organizării muncii.în contextul acestor preocupări, vom trage concluzii practice din ideea relevată în tezele pentru Congresul al X-lea al P.C.R. — și anume că, în condițiile actuale, cînd realizarea conducerii științifice a devenit o problemă esențială in toate domeniile, se pune cu deosebită stringență necesitatea perfecționării activității partidu

lui, a formelor și metodelor sale do muncă. In scopul unei intervenții o- perative, ne preocupă în ultimul tiirip Șă imprimăm controlului do partid asupra activității economice im caracter de permanență, de continuitate. La mina Uricani, unde s-au înregistrat rămîneri în urmă în îndeplinirea sarcinilor de plan, la întreprinderea forestieră Petroșani, unde nu au fost onorate integral o- bligațiile privind sortimentele și exportul, la șantierul Valea de Pești al întreprinderii de lucrări hidrotehnice speciale, am trimis colective conduse de secretari ai comitetului municipal care, analizînd împreună cu organizațiile de partid cauzele acestor stări de lucruri, nu s-au mulțumit să le „constate", ci au stabilit măsuri menite să determine un reviriment în activitatea acestor unităti.Reflectînd asupra indicațiilor din teze privitoare la necesitatea adoptă
rii unor modalități eficiente de control al îndeplinirii sarcinilor, am dori să relevăm că, în ultimul timp, în activitatea noastră curentă a devenit 
o metodă ca același colectiv care a studiat o problemă într-o organizație de partid sau întreprindere și a contribuit la adoptarea unor măsuri pentru îndreptarea situației să verifice modul în care s-au aplicat măsurile stabilite, eficienta lor și, prin aceasta. înseși rezultatele propriei activități. ale ajutorului dat. Va trebui să perseverăm în generalizarea acestei metode și la nivelul comitetelor de partid orășenești și din întreprinderi. Eficienta unei asemenea intervenții s-a concretizat în redresarea situației economice a exploatărilor miniere Dîlja și Paroșeni, ca și în îmbunătățirea activității . pe șantierele Trustului de construcții și montaje miniere.Nu peste tot însă comitetele de partid, unii activiști ai comitetului municipal manifestă receptivitate fată de cerințele perfecționării stilului nostru de muncă, nu se pot elibera de rutină. Bunăoară, comitetul de partid de la mina Uricani, deși a analizat în mai multe rînduri cauzele depășirii consumului specific de materiale și a stabilit planuri de măsuri, n-a fost consecvent în organizarea muncii pentru aplicarea a- cestora. Aici se semnalează în continuare deficiente în recuperarea armăturilor metalice din galerii. Aș: se explică faptul că, în primele patri luni ale anului, costul armăturilo de fier pe tona de cărbune la aceasti mină a fost dublu față de costu realizat la alte unităti similare.Nu am reușit să determinăm 1 toate organizațiile de partid o preo cupare susținută pentru abordarea ț soluționarea aspectelor esențiale, ca litative ale activității economice. M refer îndeosebi la situația economico financiară a unor unități în scapi realizării sarcinilor de răspunder privind dezvoltarea economică i social-culturală a municipiului no: tru, organizațiile de partid din Vt lea Jiului vor trebui să promovez un stil dt muncă viu. dinamic, s stimuleze spiritul creator al corni oiștilor pentru a contribui la crești rea continuă a forței lor de înrîi rire. Organizațiile noastre de part: au trecut la reanalizarea în toate > nitățile economice a angajamenteli luate în întrecerea socialistă, în sei sul majorării lor, la inițierea un vaste acțiuni politice de masă pei tru a întîmpina Congresul al X-l< al partidului și cea de-a XXV-a an versare a eliberării patriei cu real zări remarcabile în toate domenii de activitate.
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALA
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Din cuvîntările rostite în cadrul lucrărilor
Cuvintarea tovarășului

noi posibilități mișcarea anti- avînt
Alvaro Cunhal,

secretar general al C.C. al P.C. din PortugaliaProiectele de documente, elaborate în mod colectiv — a spus vorbitorul — corespund în linii mari telurilor consfătuirii, formulate de asemenea în mod colectiv, tinîndu-se seama de diversitatea de păreri a partidelor frățești și de deosebirile existente în condițiile lor de activitate. P. C. din Portugalia aprobă documentele, sub forma lor actuală. Sîntem satisfăcuți de participarea marii majorități a partidelor comuniste si muncitorești la această consfătuire. în același timp, nu putem uita nici de oamenii muncii și de popoarele care nu sînt reprezentate aici. Ca și în timpul lucrărilor pregătitoare, și acum este în mod virtual prezent printre noi unul dintre marile partide care nu participă la consfătuire: gloriosul Partid al Călor ce Muncesc din Vietnam, căruia îi trimitem salutul nostru fierbinte și frățesc.Dorim în mod sincer ca această consfătuire să deschidă o nouă etapă pe calea întăririi unității mișcării comuniste, pentru ca partidele frățești care nu se află aici să participe la viitoarea consfătuire internațională.După ce s-a referit la necesitatea solidarității proletare, ca o premisă a succesului în lupta antiimperialistă. vorbitorul a subliniat că. la fel ca si alte partide frățești, sîntem de părere că, în ciuda deosebirilor firești de păreri, și chiar a unor divergente mai mult sau mal puțin profunde. în abordarea unei probleme sau alteia, ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești este incomparabil mai puternic decît tot ce. într-un moment sau altul, le poate îndepărta sau despărți.Această consfătuire nu va rezolva toate problemele complexe care stau în fața mișcării comuniste. Din punctul nostru de vedere. însă, linia de acțiuni comune, care va fi definită în cadrul acesteia, va putea crea condițiile de bază pentru- colaborare, condiții care vor permite înlăturarea în viitor a divergentelor și dificultăților care mai rămîn.în continuare, vorbitorul a adus critici conducerii P C. Chinez. Abor- dînd apoi problema relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, la baza cărora trebuie să stea principiile independenței egalității și neamestecului în treburile interne ale altora, vorbitorul a spus că a- ceste principii sînt foarte importante pentru coeziunea mișcării comuniste Procesul revoluționar din fiecare țară și fiecare revoluție socialistă își au trăsățurî’e lor distinctive. nerepetnbfle Fiecare partid trebuie să-și definească linia politică și tactică pe baza studierii realității din propria sa țară și pornind de la condiții istorice concrete Pentru a face aceasta în mod just, el nu poate disprețui legile generale ale procesului revoluționar, nu poate ignora experiența și solidaritatea partidelor frățești; nu se poate rune de problemele generale ale luntei împotriva imperialismului pe arena internațională.Partidul marxist-leninist nu identifică independența cu mărginirea națională, cu izolarea și separatismul. El nu consideră că interesele sale proprii sînt străine intereselor mișcării comuniste, sau mai presus decît acestea. La rîndul său, P.C. din Portugalia, fiind un partid independent și suveran, nu se amestecă în treburile interne ale altor partide și nu admite amestecul în treburile sale, este întotdeauna gata să discute cu partidele frățești toate problemele care prezintă un interes comun, inclusiv situația din Portugalia și activitatea partidului nostru.Partidul Comunist din Portugalia își exprimă acordul cu țelurile comune de acțiune imediată împotriva imperialismului cuprinse în proiectul documentului principal a! consfătuirii : sprijinirea eroicului popor vietnamez, ceea ce înseamnă lupta pentru a determina imperialismul a- merican sive din tecul în țări, să respecte dreptul f vietnamez de a-și rezolva problemele t solid;

trlva imperialismului. Totodată, a- ceastă platformă cuprinde principalele probleme care stau în fata poporului portughez în momentul de fată. Vorbitorul a arătat. în acest sens, că Portugalia reprezintă un nod de contradicții : este o tară care are colonii si. în același timp, o tară dependentă, care se află sub domi- nația imperialismului american, englez si vest-german. Este o înapoiată din punct de vedere nomic. în care. în același timp, foarte dezvoltate relațiile deductie capitaliste. Este o tară . în care se practică o agricultură primitivă si în care, cu toate acestea, capitalismul se dezvoltă .rapid în a- gricultură. îneît proletariatul agricol reprezintă două treimi din populația agricolă. Dictatura fascistă nu are o bază de masă. O prăpastie adîncă desparte clica fascistă de poporul portughez, de întreaga națiune.Datorită dezvoltării propriilor sale contradicții interne, precum și datorită luptei unite și solidare a poporu-

tară eco- sînt oro-

lui portughez și a popoarelor din Angola, Guineea și Mozambic, regimul fascist trece printr-o criză serioasă, care s-a agravat și mai mult tn septembrie 1968. Din momentul formării noului guvern, fasciștii încearcă să insufle ideea că politica lor s-a schimbat și că urmașul lui Salazar. Marcelo Caetano. noul președinte al consiliului de miniștri, inten- ționează'- să .’.liberalizeze". dacă '“'nu chiar să democratizeze viața politică portugheză. în realitate, Insă, este vorba de o mare manevră demagogică care urmărește șâ salveze dictatura fascistă în cel mai greu moment al acesteia. în afara unor mici modificări ale fațadei. în politica guvernului nu s-a schimbat nimic e- sențial Continuă să fie încălcate cele mai elementare libertăți, se menține regimul partidului fascist unic și al sindicatelor fasciste unificate. Continuă politica de teroare polițienească, Continuă războiul colonial. Sala- zarismul domină fără Salazar.Cu toate acestea, ascuțirea crizei

regimului deschide reale de a se dezvolta fascistă, a imprima un nou luptei populare de masă.Astăzi — a arătat tovarășul Cunha) — ca și în cursul ultimilor 43 de ani, partidul nostru acționează în adîncă ilegalitate. Continuă neschimbate represiunile Împotriva comuniștilor. Dar cadrele din ilegalitate, organizațiile noastre legate de mase, publicațiile noastre Ilegale pe care le difuzăm în țară fără întrerupere de 28 de ani au un rol hotărîtor în dezvoltarea mișcărilor populare.Lupta se extinde, au fost obținute 
o serie de succese parțiale. Se întărește unitatea forțelor democratice. Avem convingerea că acest an vă fi un an de puternice bătălii politice împotriva dictaturii fasciste, un an de bătălii care vor apropia ziua victoriei finale în condițiile existente din țara noastră, această luptă va lua. după părerea noastră, forma de insurecție populară armatăLuptînd în țara noastră împotriva fascismului și colonialismului contribuim la înfăptuirea unității de acțiune în lupta împotriva imperialismului, pentru realizarea țelurilor definite în documentul principal al consfătuirii. Partidele frățești pot fi încredințate că pe măsura posibilităților noastre modeste, fără a ne precupeți eforturile, vom participa la lupta pentru țeluri mai largi, comune întregii noastre mișcări comuniste și forțelor antiimperialiste.

Cuvintarea tovarășului
4 Jorge Del Prado,

secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Peru

a arătat, printre altele, că complexul financiar-industrial din S.U.A., a- vînd la dispoziție puterea mașinăriei de stat și noile cuceriri ale științei, a devenit exploatatorul cel mai brutal și inuman al resurselor naturii și omului. Acest caracter’se manifestă și în asuprirea minorităților naționale. Nici o clasă dominantă nu a supus vreodată discriminării atîția oameni în interiorul propriei țări. Sînt supuși asupririi și discriminării 25 de milioane de americani negri, 8 milioane de mexicani. 2 milioane de portorieani și băștinașii indieni care au mai rămas.Capitalismul a creat nu numai un monstru, dar. în .același timp, a dat naștere unei clase muncitoare militante, unei revolte de masă, a generat o mișcare curajoasă, combativă de eliberare în rîndurile negrilor, unei revolte studențești, a stîrnit o luptă de . masă pentru-.-pace și împotriva, militarismului, care se manifestă și în rîndurile forțelor armate ale S.U.A., a pus în mișcare un proces de radicalizare, o furtună de protest. Noul val de luptă și procesul de radicalizare își găsesc o puternică expresie și în deplasările de poziții în rîndurile organizațiilor sindicale, în formarea unui nou centru national și al sindicatelor, care și-a pus ca sarcină să organizeze pe muncitorii ne- cuprinși încă în sindicate, mai ales în sudul rasist și a luat poziție împotriva militarizării țării. Aceasta constituie un pas important pe calea îndepărtării de pozițiile conducerii unor sindicate care sprijină politica imperialistă a S.U.A.Partidul nostru este o parte a acestor curente de luptă a maselor și Ie oglindește în activitatea sa. De aceea, autoritățile persecută partidul nostru.în continuare, vorbitorul a spus : în actuala perioadă a crizei generale a capitalismului, principala contradicție este cea dintre socialism și imperialism. Contradicțiile tot mai ascuțite între puterile imperialiste o-

cupă un loc secundar în comparație cu principala contradicție.După cel de-al doilea război mondial, aproape toate războaiele mici între imperialism și mișcările de eliberare națională au fost războaie de intervenție imperialistă împotriva unor guverne progresiste sau conduse de comuniști, războaie imperialiste împotriva unor state socialiste.Imperialiștii caută să evite războaiele între ei. Extrema inegalitate de putere între țările imperialiste, supremația absolută a puterii militare a S U.A., fac ca izbucnirea de războaie între imperialiști să fie mai puțin probabilă. Deși contradicțiile dintre puterile imperialiste cresc, ele se manifestă în alte forme. Dezvoltarea economică inegală duce la contradicții economice și financiare. Acestea se intensifică datorită presiunilor si luptelor pentru eliberare . națională, pentru a limita si a opri jaful imperialiștilor. Dezvoltarea e- conomică inegală este astăzi mai accentuată decît în perioada dintre cele două războaie. Aceasta duce la importante schimbări în relațiile inter- imperialiste. S.U.A. cheltuiesc miliarde de dolari pentru cele 3 405 baze militare De care le au în străinătate. Lupta pentru a acapara cît mai multe posibilități de investiții. Diete si surse de materii crime contribuie la adîncirea contradicțiilor interimperialiste si în domeniile politic si economic. De asemenea, N.A.T.O. și S.E.A.T.O.. principalele sisteme de bază si alianțe ale imperialismului american, au slăbit considerabil. ' ’întărirea relativă a forței economice si militare a sistemului socialist mondial contribuie la toate a- cestea. făcînd să crească riscurile De care- le implică pentru orice tară car pitalistă includerea în planurile Pen- tagonului. Cu toate acestea, este încă puternică tendința acelor forte care caută să unească Duterile imoeria-

liste împotriva asa-zisei „amenințări" din partea comunismului. De aceea, ar fi greșit să se Dună bază De continuarea divizării forțelor imperialiste. să se ignoreze posibilitatea realizării unei unităti militare imperialiste îndreptate împotriva vreunui detașament socialist sau al mișcării de eliberare națională. De aici se desprinde concluzia că numai o unitate indisolubilă si o totală mobilizare constantă a forțelor antilmpe- rialiste poate opri realizarea unei ,a- semenea posibilități.în altă ordine de îdei. vorbitorul a subliniat importanta si .necesitatea desfășurării luptei împotriva rasismului. antisemitismului si a oricărei forme de șovinism, aceasta fiind o parte integrantă a imperialismului. El pentru tinerea unei logice Internationale baterii influentei rasismului.în continuare, vorbitorul a relevat necesitatea luptei îmnotriva oportunismului si a formulat critici la a- dresa conducerii P.C. Chinez.Apoi, referindu-se la războiul din Vietnam, el a spus : S.U.A. sînt în întregime răspunzătoare pentru acest război si se fac vinovate pentru a- gresiune împotriva Doporului Vietnamului de nord si de sud. Opinia publică mondială trebuie să determine imperialismul american să Plătească reparații pentru pagubele ne care le-a provocat. Nimic nu poate înlocui viețile omenești pierdute. Pagubele materiale provocate se ridică la zeci de miliarde de dolari. Pentru a-și acoperi datoria economică către Vietnam, S.U.A. trebuie să plătească cel outin cît au cheltuit în- tr-un singur an oentru a distruge Vietnamul.în încheiere vorbitorul la ridicarea spiritului de ridicarea De o treaDtă . .înaltă., a unității maselor în lupta antiimperialistă.

luptei împotriva s-a pronunțat conferințe ideo- consacrată com-

cuceri sia chemat luptă, la nouă, mai ✓

r

să-și retragă trupele agre- Vietnam, să înceteze ames- treburile interne ale acestei ■te dreptul poporului . . ... ____ Î.J singurproblemele t solidaritatea activă și susținută cu țările socialiste, care sînt în obiectivul acțiunilor agresive ale Imperialismului — Republica Cuba, R. D Germană. R.P D Coreeană ; apărarea popoarelor victime ale agresiunii, războaielor locale și intervențiilor armate ale imperialismului și. în primul rînd, solidaritatea cu popoarele arabe: lichidarea iltimelor rămășițe ale colonialismu- ui si neocolonialismului. ceea ce înseamnă joarele iambic.irecumAsia. Africa si America Latină.uptă pentru independentă nationa- ă și suveranitate, pentru eliberare le amestecul economic si oolitic al mperialistilor. napoierii ichidarea icționare l tacurilor eamnă spriiin „. -------------- 1 ...upta grea a popoarelor din Portu- lalia. Spania. Grecia. Indonezia, laiti. Guatemala, Brazilia si alte ărl.' pentru democratizarea tuturor aturilor vieții sociale : apărarea pă- ii în lumea întreagă, ceea ce în- eamnă lupta împotriva pericolului ailitar. pentru coexistenta pașnică a țațelor cu orînduiri sociale diferite, reîntîmpinarea folosirii armelor ucleare si interzicerea acestora, re- ucerea înarmărilor, lichidarea ba- elor militare aflate ne teritorii trăine si lichidarea _blocurilor mi- tare.îrea opa.P.C.latforma unității de acțiune, exou- î în proiectul documentului orin- ipal. oglindește sarcinile cele mai rgente. imediate, ale luptei împo-

Șeful delegației P. C. din Peru a a- rătat în cuvintarea sa că însuși faptul participării la consfătuire a delegației sale, sosită de pe unul din cele mai importante fronturi ale luptei antiimperialiste din America Latină, confirmă convingerea profundă că astăzi, mai mult decît orieînd. sînt necesare unirea tuturor forțelor. întreprinderea unor acțiuni intense în vederea coeziunii mișcării comuniste internaționale.Referindu-se la situația din țara sa. vorbitorul a arătat că după lovitura de stat militară din octombrie anul trecut. Peru a pășit într-o etapă deosebită. caracterizată prin acțiunea împotriva imperialismului american, la care participă nu numai poporul, ci. pentru prima oară, si guvernul.Naționalizarea petrolului, principala sursă energetică a statului Peru, exproprierea acțiunilor si a întreprinderilor de prelucrare a petrolului, inclusiv complexul industrial și rețeaua comercială a. filialei trustului Standard Oil International Petroleum Campany, toate acestea au însemnat lichidarea monopolului imperialist a- supra resurselor petroliere și transformarea lui în monopol de stat.Acest pas a fost urmat de stabilirea relațiilor diplomatice cu U.R.S.S. și cu ale țări socialiste, de acțiuni hotărîte în sprijinul suveranității noastre maritime. în ultimul timp au fost adoptate încă două acte politice importante : hotărîrea oficială de a nu se permite vizita în Peru a lui Nelson Rockefeller, emisarul președintelui Nixon, șl expulzarea din tară a misiunilor militare americane care legau nemiilocit forțele armate peru- viene de Pentagon și slujeau drept punct de sprijin pentru o intervenție armată imperialistă împotriva luptei de eliberare a peruvienilor.Subliniind că evoluția situației din Peru marchează extinderea luptei antiimperialiste în America Latină, vorbitorul a arătat că rădăcinile a- cestor evenimente trebuie căutate în criza structurală prin care trece tara sa, ca și alte țări ale continentului. în decursul ultimelor decenii, în Peru s-a produs o dezvoltare economică extrem de ranidă. legată de creșterea considerabilă a industriei, ceea ce a dus la schimbări serioase în raportul forțelor de clasă. Ia creșterea numerică a rîndurilor ' clasei muncitoare și Ia întărirea ei organizatorică, la reducerea progresivă a populației rurale, la dezvoltarea burgheziei naționale si formarea unei noi oligarhii. Dar acest, proces a intensificat situația de dependență a statului Peru, a adîncit criza agrară cronică, a contribuit la pauperizarea extremă a maselor largi. Vechiul guvern a aruncat întreaga greutate a

crizei asupra poporului, și-a intensificat și mai mult politica dare a intereselor naționale, gind în condiții înrăutățite rile care uzurpau bogățiile petroliere. Criza economică rupția autorităților au determinat o criză politică, ducînd la izolarea totală a guvernului și la căderea sa.în cursul acestui proces, masele largi ale poporului și-au dat seama tot mai mult de necesitatea unor a- dînci transformări în viata social-po- litică, participînd tot mai activ_ la marile acțiuni consacrate realizării lor.Pentru a obține o explicație deplină a faptelor analizate — a arătat în continuare vorbitorul — trebuie să avem în vedere și legătura proceselor politice ce se desfășoară în fiecare tară cu evenimentele internaționale. în acest sens, subliniind rolul de avangardă al partidelor comuniste si muncitorești, avem totodată în vedere însemnătatea deosebită ,a unității și coeziunii lor — atît. pentru rezolvarea sarcinilor naționale specifice cît și pe plan mondial.Actualele evenimente din Peru reflectă cu claritate caracterul, conținutul și tendințele principale ale epocii noastre, epoca trecerii de la capitalism la socialism. La baza a- cestor evenimente stau, pe de o parte, șubrezirea sistemului imperialist, iar pe de altă parte, creșterea influentei lagărului socialist.Cel mai apropiat exemplu al a- cestei influențe îl oferă revoluția cubană. Nimeni nu poate nega faptul că evenimentele din țara noastră constituie o parte a aceluiași proces continental, care a început cu victoria revoluției cubane și cu lupta ei victorioasă împotriva asediului imperialist.Succesele obținute de poporul Peruvian în lupta sa pentru a rupe încă o verigă din lanțul imperialist le datorăm, totodată, într-o mare măsură, victoriilor repurtate de eroicul popor vietnamez care a provocat grele în- frîngeri imperialismului american, Influenței generale exercitate de luptele și mișcările sociale antiimperialiste ale clasei muncitoare, studenților și celor mai largi pături din America Latină, creșterii de nestăvilit a luptei de clasă a proletariatului din Europa occidentală, e- xemplului luptei nestăvilite de eliberare națională dusă de popoarele arabe, de popoarele Asiei și Africii, mișcării tot mai hotărîte a poporului american împotriva războiului din Vietnam, a segregației rasiale.în desfășurarea luptei forțelor antiimperialiste, patriotice și democratice, partidul nostru, a spus în continuare vorbitorul, a jucat și continuă să joace rolul de organizator și îndrumător. Este un merit al partidu

de tră- prelun- acordu- noastre și co-
lui nu numai faptul că. încă de la întemeierea sa, a început lupta pentru naționalizarea firmei International Petroleum Company și a altor mari întreprinderi americane cu rol hotărîtor în economia peruviană. dar si faptul că partidul comunist a fost primul care a formulat aceste lozinci în etapa de dezvoltare a revoluției cubane.Alături de alte forte antiimperialiste. democratice si progresiste, am organizat ..Frontul national de a- părare a petrolului” — care ulterior a fost transformat în Frontul eliberării naționale. Aceste mișcări care s-au desfășurat sub lozinca u- nltătii au exercitat ulterior o mare ■■ influentă asuora opiniei publice. Drept rezultat. în cursul luptelor desfășurate în ultimii ani împotriva politicii trădătoare a fostului guvern si pentru izgonirea din tară a Iui International Petroleum, ne-am transformat în forța civică cea influentă.După ce a expus o serie de mente din activitatea Partidului munist din Peru, vorbitorul a ticat totodată politica Partidului munist Chinez.în continuare, el a arătat că afirmate în legătură cu situația Peru nu înseamnă că junta militară ar fi sau ar putea deveni un guvern revoluționar consecvent. antL imperialist și democrat. Faptul că elementele înaintate, atașate intereselor naționale. împart puterea cu elemente oscilante sau conservatoare. pătrunse de spirit militaro-auto- ritar explică încercările de a nu se admite efectuarea unei reforme a- grare radicale de a nu se permite schimbarea unor aspecte principale ale politicii economice a fostului guvern. continuarea politicii antimun- citorești si antistudentesti. Reactiu- nea internă si imperialismul american pregătesc comploturi pentru a înlătura guvernul sau a schimba radical actuala sa linie.Partidul comunist acționează, de ne poziții de clasă precise. împotriva aspectelor antipopulare ale activității guvernului întărind prin acțiunea maselor acele aspecte care prezintă. din punct de vedere istoric, cea mai mare importantă : lunta hotărîtă împotriva imperialismului.în încheiere vorbitorul, exprimînd atașamentul, P.C.P fată de ideile internaționalismului proletar, a spus : Mișcarea noastră face parte din frontul mondial al luotei pentru socialism si comunism. Ducînd o luntă frontală împotriva imperialismului, sintem convinși, mal mult ca orieînd. de necesitatea unității si coeziunii mișcării comuniste si muncitorești mondiale.

Cuvintarea tovarășului Lars Werner,
locțiitor al președintelui Partidului de stingă—comuniștii din Suedia

mo-mai
Co-cele din

spriiin si solidaritate cu do- din Angola. Guineea. Zimbabwe. Africa de si cu celelalte popoare Mo- Sud, din care
pentru depășirea lor economice si sociale, dictaturilor fasciste si re- și respingerea hotărîtă a neofasciste, ceea ce în-si solidaritate cu

dizolvarea N.A.T.O.. recunoaș- frontierelor existente în Eu-din Portugalia consideră că

tovarășului Gus Hali,
secretar general al P.C. din S.U.A.Vorbîtorul a salutat Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești ca pe o întîlnjre menită să ridice pe o nouă treaptă lupta împotriva imperialismului Partidele comuniste, a spus el. reprezintă a- vangarda clasei muncitoare, clasa care are misiunea istorică de a conduce societatea spre cotitura cea mai profund revoluționară din istoria o- menirii — trecerea de la capitalism la sotialism Această trecere este un proces istoric multilateral care cuprinde toate domeniile - economie, politic, militar și ideologic. Există perioade in care acest proces nu duce la preluarea puterii de stat în nici o țară Există dări înapoi, stagnări și perioade cînd el se ridică la un nou nivel. Există cazuri de preluare a puterii pe cale violentă și tranziții care nu sînt atît de violente Oricum, procesul revoluționar continuă și, în acest timp, se adună și re maturizează forțele revoluției, se acumulează experiențe Continuă, de asemenea. slăbirea internă a capitalismului. datorită ascuțirii contradicțiilor de clasă din interior cît și a contradicțiilor dintre imperialism și națiunile asuprite.

Exprimăm din nou — a spus vorbitorul în continuare — profundul nostru sentiment tovărășesc și de solidaritate cu cei care luptă în lumea întreagă împotriva imperialismului american Sîntem în mod deosebit recunoscători poporului vietnamez care, dînd dovadă de eroism și spirit de sacrificiu fără seamăn, cauztjază imperialismului american o înfrînge- re de importanță istorică El oteră lumii cea mai strălucită dovadă des pre caracterul invincibil al forțelor socialismului și eliberării naționale Salutăm pe comuniștii din America Latină care desfășoară acțiuni de masă în lupta împotriva imperialismului, salutăm poporul ți comuniștii din Cuba socialistă care continuă să respingă acțiunile agresive ale S U A și țin aprinsă cu succes lumina socialismului în imediata apropiere a centrului imperialismului mondial. Exprimăm sprijinul nostru fierbinte militanților antiimp’Orialiști. ai mișcării de eliberare națională din Orientul Mijlociu, ai popoarelor jefuite și asuprite din Africa Salutăm pe tovarășii noștri comuniști și poporul din Republica Populară Democrată Coreeană care s-au ridicat cu fermi-

tate împotriva provocărilor S.U.A. Tuturor acestor militants noi le putem promite să intensificăm eforturile noastre pentru a-i seconda în marea lor contribuție la lupta împotriva imperialismului american.Cînd vorbim de imperialism avem în vedere că el constituie un fenomen în cațitinuă, schimbare. Este vorba de schimbările care au loc în relațiile dintre țările imperialiste și de contradicțiile, mutațiile și schimbările dinlăuntrul fiecărei țări. Forțele antiimperialiste trebuie să țină seama în lupta lor de aceste schimbări, care se oglindesc si în planurile de luptă ale imperialismului.Imperialismul american este cea mai agresivă forță din lume, baza acțiunilor forțelor imperialiste de pretutindeni. care încearcă în zadar șă oprească procesele revoluționare din lume. Imperialismul american se află într-o criză care se adîncește mereu : el poate fi învins, dar ar fi o mare greșeală să se subaprecieze agresivitatea sa și pericolul pe prezintă.Ocupîndu-se pe larg de imperialismului american,
care-1 retrăsăturile vorbitorul

Partidul de stînga-comuniștii din Suedia consideră că sarcina sa principală este lupta împotriva imperialismului. atît în tară cît și pe plan mondial — a spus L. Werner Multor popoare, imperialismul le impune un jug dublu : al exploatatorilor propriei țări și al capitalului internațional. Imperialismul exploatează recursele, de materii prime și forța de muncă a acestor popoare, le menține în sărăcie și mizerie. Formele vechi și noi de exploatare imperialistă lipsesc popoarele asuprite de posibilitățile dezvoltării economice. Anii postbelici se caracterizează prin lupta popoarelor asuprite pentru eliberare. Formele acestei lupte se schimbă în funcție de timp și împrejurări. Răs- punzînd la violenta asupritorilor, popoarele sînt nevoite să pășească pe calea luptei armate de eliberare. 'Victoriile în lupta de eliberare a popoarelor asuprite sînt un sprijin pentru năzuințele spre pace și progres din toate țările. O pace trainică nu poate fi construită pe exploatare și asuprire, ea trebuie să se bazeze pe egalitatea între popoare. Eliberarea socială trebuie cucerită șl în țările capitaliste dezvoltate. în lupta împotriva exploatării imperialiste și a consecințelor acesteia. Nu poate fi liber un popor care asuprește alte popoare.Solidaritatea internațională trebuie să-și găsească expresia în acțiuni politice. Mișcarea muncitorească are datoria să sprijine lupta de eliberare a popoarelor sărace, să lupte împotriva participării propriilor țări la războaie imperialiste și la pregătiri de război, la promovarea politicii neo- colonialiste si la exploatarea altor popoare. Ea trebuie să lupte pentru un ajutor eficace acordat țărilor sărace în industrializarea si dezvoltarea lor economică.Capitalul monopolist se folosește de presiuni politice și de infiltrări, sprijină reacțiunea și fascismul. își apără interesele cu ajutorul forței armate și al războiului. Producția de armament, care aduce mari profituri. înghite resurse de muncă, științifice și tehnice.Astăzi, centrul imperialismului este S.U.A.. iar mașina de război a- merlcană îndeplinește funcția de politie înarmată a acestuia. Cu toate a- cestea, opoziția împotriva imperialismului american se intensifică sub diferite forme. Oamenii își dau tot mai clar seama că sistemul imperialist amenință interesele fundamentale ale popoarelor.Partidul de stînga — comuniștii — 
a continuat vorbitorul — este solidar cu mișcările sociale și de eliberare națională ; el îi sprijină pe toti cei care luptă pentru independența națională. pentru pace, democrație și socialism.Capitalismul a devenit sistem mondial imperialist, de aceea lupta împotriva lui trebuie să fie internațională. Lupta împotriva capitalismului în țara proprie trebuie întotdeauna legată de lupta împotriva imperialismului în lumea întreagă. Mișcarea muncitorească, si parti.du)„co- puncte.. Lupta pentru, intensificarea munist din fiecare stat imperialist aduc o contribuție esențială la lupta antiimperialistă în primul rînd prin aceea că se ridică împotriva capitalismului din propria tară.Investițiile întreprinderilor suedeze în țările în curs de dezvoltare primesc garanții de stat „pentru risc”. Pentru Suedia capitalistă, investițiile particulare în țările recent eliberate lărgesc sfera de aplicare a capitalului, contribuind astfel la îmbunătățirea conjuncturii economice interne. Numeroase exemple arată că investițiile de capital suedez în zona tinerelor state sînt îndreptate într-acolo unde interesele acestuia coincid cu interesele imperialismului S.U.A. Potențialul militar al S.U.A.

este considerat de întreprinzătorii suedezi drept o garanție a „stabilității". care diminuează riscul economic.Politica de stat față de țările în curs de dezvoltare pornește, cu mici excepții, de la aceleași criterii, ca si politica marilor întreprinderi particulare. Primesc capital în special țările în care domină S.U.A.îri cadrul discuției despre asa-nu- mita dezvoltare slabă a unor țări. Partidul de stînga — comuniștii a subliniat întotdeauna că problemele țărilor în curs de dezvoltare sînt de fapt consecința directă a sistemu’ui imperialist, care împarte țările în țări exploatatoare bogate, și exploatate. sărace. Lumea capitalistă trebuie privită ca un singur tot. a că-, rui trăsătură dominantă este bogăția celor putini si sărăcia majorității. De aici rezultă că lupta ’mnotriva înapoierii țărilor în curs de dezvoltare este identică cu lupta împotriva imperialismului. înapoierea acestor țări poate fi înlăturată numai prin revoluția . socialistă, care va elibera popoarele sărace de strînsoarea imperialistă.Clasa muncitoare si partidele comuniste din țările capitaliste trebuie să arate în mod concret solidaritatea lor cu mișcarea socială si de e- liberare națională si să o sprijine în luptă.Solidaritatea cu popoarele asuprite si sprijinul acordat luptei lor au constituit întotdeauna trăsătura caracteristică a mișcării socialiste si comuniste. în esență, această 'uotă este îndreptată împotriva forțelor reacționare din lume. împotriva unei orînduiri sociale care neagă dreptul popoarelor la eliberare de sub iugul intern si extern.Partidul de stînga-comuniștii a- cordă o mare atentie acestor probleme în activitatea sa politică. Am desfășurat activitatea în direcția întăririi solidarității cu mișcările de eliberare din Africa de Sud. de ne teritoriile subordonate Portugaliei.Solidaritatea internațională se manifestă. însă. în nrimu) rînd fată de poporul vietnamez, fată de lunta a- cestuia împotriva războiului agresiv al imperialismului american. Prin lupta sa. el a arătat lumii întregi că se noate da o ripostă imperialismului american, că un oonor mic care luntă pentru libertate disnune de o forță mai mare decît puterea capitalistă conducătoare cu uriașa ei mașină militară. Ponorul vietnamez a dat noi speranțe tuturor popoarelor înrobite.Mișcarea în sprijinul vietnamez a repurtat în Suedia o victorie importantă atunci cînd guvernul a pășit, după o opoziție îndelungată. pe o cale justă în această problemă și a stabilit relații diplomatice cu R. D. Vietnam. Acum. în țara noastră se desfășoară cu toată vigoarea mișcarea pentru recunoașterea de către Suedia a F.N.E. și ruperea relațiilor cu regimul marionetă de la Saigon. Partidul nostru sprijină întru totul programul F N E în 10

poporului

solidarității cu Vietnamul trebuie continuată pînă ce trupele străine vor fi alungate și poporul din Vietnam se va putea consacra construcției pașnice în condiții de independentă.Referindu-se la problemele securității europene, vorbitorul, după ce a arătat că unul din pericolele principale îl constituie militarismul și re- vanșismul vest-german, a spus : Sarcina actuală este mobilizarea tuturor forțelor progresiste la întărirea securității în Europa prin consfințireafrontierelor actuale. recunoașterea R.D.G. și crearea unor zone denu-clearizate. Convocarea conferințeieuropene constitui» de asemenea, o verigă în dorința de a se asigurasecuritatea popoarelor din Europa.

Lupta pentru pace, împotriva militarizării și înarmării nucleare, împotriva asupririi rasiale și fascismului este, prin conținutul ei politic, o luptă împotriva imperialismului. Pentru a obține succese pe această cale, ca și în lupta împotriva colonialismului și a diferitelor forme de exploatare imperialistă, trebuie unite toate forțele antiimperialiste. Partidul de stînga — comuniștii subliniază cu toată puterea că consfătuirea in- . ternațională trebuie să cuprindă toate partidele și mișcările care doresc să participe la lupta antiimperialistă. Componența actualei consfătuiri este serios limitată. Nu există aici reprezentanți ai unor tendințe importante în problemele de strategie și tactică ale luptei antiimperialiste. Această slăbiciune principală nu numai că face dificilă o discuție plină de conținut, în cadrul căreia ar trebui să fie luate în considerare toate tendințele, ci poate să accentueze actuala scindare din mișcarea muncitorească internațională. Avem o poziție critică fată de faptul că consfătuirea este folosită pentru polemica împotriva altor partide care nu sînt reprezentate aici. Aceasta nu contribuie la năzuința de a se crea un front comun împotriva imperialismului.In timpul pregătirilor pentru consfătuire am subliniat în repetate rîn- duri că la aceasta trebuie atrase nu numai toate partidele comuniste, ci și partidele socialiste de stînga. și. în primul rînd. mișcările naționale și de eliberare socială Tn sfîrșit. aș dpri să-mi exprim speranța că. în viitorul cel mai apropiat o asemenea consfătuire internațională largă împotriva imperialismului va deveni o realitate.Discuțiile la o asemenea consfătuire ar trebui să se limiteze numai la ceea ce este înscris. în mod direct, pe ordinea de zi. Documentul prezentat actualei consfătuiri depășește, după părerea noastră, cu mult cadrul ordinii de zi adoptate, se abate de la aceasta. După părerea noastră, ar fi fost mai bine să ne limităm la sarcinile concrete ale luptei antiimperialiste — a declarat L. Werner.Considerăm, de asemenea, că documentul care a fost difuzat are lipsuri esențiale în prezentarea și analiza situației în lume. Au fost total omise o serie de probleme importante referitoare la aprecierea strategiei revoluționare în „lumea a treia”. Formulările generale estompează problemele și contradicțiile efective din țările socialiste șl dintre acestea. în document se subliniază atît. independenta partidelor comuniste, cît și răspunderea lor fată de mișcarea muncitorească internațională, dar nu se spune în mod precis că fiecare partid trebuie să aibă singur cuvîntul hotărîtor în ce privește treburile propriului său popor. Considerăm că aceasta este o problemă principială fundamentală. în special pe fundalul discuțiilor critice care au urmat după trimiterea trupelor în Cehoslovacia, la 21 august anul trecut, acțiune de care ne-am desolidarizat ca și alte partide comunistePartidul de stînga — comuniștii este de părere că consfătuirile internaționale trebuie să se tină într-o formă care să permită partidelor participante să tragă singure concluziile juste din discuțiile care De aceea, participăm la sfătuire în calitate de Am dori să exprimămconsfătuirea va contribui la dezvoltarea luptei antiimperialiste. o va face mai eficace. Partidul de stînga- comuniștii este gata, la rîndul său. Să depună toate eforturile, să folosească toate oosibilitătile pentru a-șl aduce contribuția la lupta comună a popoarelor împotriva dominației imperialismului pentru crearea unei lumi mai bune.

sînt purtate, actuala con- observatori. speranța că
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După ce și-a exprimat acordul cu documentele prezentate spre dezbatere consfătuirii, vorbitorul a subliniat că sînt necesare eforturi susținute în vederea realizării unității rîndurilor mișcării comuniste — a- vangarda forțelor progresului. Referindu-se la divergentele actuale din mișcarea comunistă internațională, eț a afirmat că aceste divergente, deși uneori s-ar părea că ele se referă la probleme pur practice, au în realitate un caracter ideologic. A- ceste divergențe reprezintă o reflectare a unor interpretări de clasă diferite ale marxismului sau. în unele cazuri, o expresie a incapacității de a dezvolta învățătura marxistă, de a găsi rezolvări noilor probleme care se ridică în fata omenirii în epoca noastră.In acest context, vorbitorul a formulat o serie de critici la adresa politicii P.C. Chinez.Pentru a elabora un program comun de acțiune șl solidaritate între clasa muncitoare din Europa capitalistă și America, pe de o parte, și popoarele ..lumii a treia" pe de altă parte, este necesar — a spus în continuare vorbitorul — să se obțină înainte de toate, unitatea ideologică a comuniștilor în toate problemele care se referă la imperialismul contemporan.Abdel Haleq Mahgub a subliniat apoi că sistemul mondial socialist constituie baza materială a mișcării popoarelor care luptă pe toate fronturile lumii contemporane. Prin urmare. apărarea sistemului mondial ' socialist este una dintre cele mai importante îndatoriri internaționaliste. deoarece destinele acestui sistem interesează nu numai popoarele care fac parte din el. dar si muncitorii din toată lumea, toate popoarele de pe pămînt. Poporul tării noastre manifestă un uriaș si legitim interes pentru consolidarea pozițiilor sistemului socialist. In legătură cu aceasta, vorbitorul a afirmat că poporul sudanez, a aprobat măsurile întreprinse în august 1968 în Cehoslovacia.Orînduirea socialistă nu se va dezvolta dacă în sînul ei se răspindesc idei care justifică scindarea și mărginirea națională, a spus vorbitorul. Puterile imperialiste, nereușind sâ-și atingă țelurile pe calea amestecului militar direct, recurg, în atitudinea lor față de lagărul socialist, la ațî- țarea pasiunilor naționaliste pentru a scinda unitatea comunității socialiste i mișcarea comunistă internațională, în fruntea căreia pășește sistemul socialist, are multe de făcut pentru dezvoltarea continuă a teoriei marxist-leniniste cu ajutorul unor metode noi. creatoare, care să corespundă gradului de cortîplexitate a problemelor lumii contemporane.
în continuare, conducătorul delegației PC din Sudan a arătat că proiectul documentului principal ca-

Cuvîntarea tovarășului

Wore Drumeaux,
președintele Partidului Comunist din BelgiaVorbitorul a început prin a se referi la situația care a precedat întrunirea consfătuirii, la divergentele ivite între unele partide, la evenimentele din Cehoslovacia din august 1968. Creșterea numărului problemelor nerezolvate și persistenta anumitor dezacorduri nu trebuie însă să ducă Ia o destrămare a mișcării noastre. a spus M. Drumeaux. Trebuie să rămînem uniți. Condiția pentru a- ceasta este să știm să analizăm cauzele anumitor eșecuri și să tragem cît mai multe foloase din succesele înregistrate.Oprindu-se. în continuare, asupra luptei maselor populare din Belgia, pentru pace, revendicări economice și libertăți democratice, el a arătat că comuniștii belgieni au înregistrat succese, dar au întîmpinat si dificultăți. Partidul comunist și-a dobîndit un loc bine precizat în realitatea politică a tării. Gratie unei lupte neîncetate împotriva sectarismului în propriile rînduri partidul a jucat si continuă să joace un rol politic remarcabil în cursul a numeroase bătălii. El numără astăzi mai multi conducători sindicali aleși de către muncitori. mai multi parlamentari, mai multi membri ai consiliilor comunale. P. C. din Belgia înaintează pas cu pas pe drumul care va duce la crearea unei mari forte politice a progresului. capabilă să îngrădească, să slăbească și să răstoarne puterea marii burghezii monopoliste. în legătură cu aceasta s-a angajat o vastă dezbatere în toate organizațiile progresiste. Marea burghezie devine neliniștită și se apără cu îndărătnicie. Ea dispune de resurse importante si de mijloace de propagandă, știe să dea dovadă de imaginație pentru a-și justifica politica, pentru a crea diversiune și șovăială în rîndurile torțelor muncitorești și democratice Belgia este una din țările vest-europene a cărei politică externă este aliniată în modul cel mai necondiționat rlupa cea a imperialismului S.U.A. Cercurile conducătoare ale partidelor burgheze. precum și aripa de dreapta a partidului socialist se străduiesc să joace un rol în aparentă original în problema relațiilor internaționale. Nu este lipsit de interes si ținem seama de intențiile afișate în anumite îm-

Cuvîntarea tovarășului
Abdel Haleq Mahgub,

secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Sudanare. de experiența luptei partidului comunist, a celorlalte forte antiim- perialiste din Sudan. In vara anului 1965. cotra revoluția ieșise victorioasă. dar mișcarea populară a reușit. folosind o tactică elastică, să se retragă și să-și păstreze pozițiile principale în organizațiile de masă. Datorită acestei tactici, ea a trecut din nou la unirea rîndurilor sale, ridicîndu-se în apărarea intereselor sale fundamentale Mișcarea populară și-a continuat lupta aprigă în decursul acestor ani pînă la 25 mai a. c.. cînd un grup de ofițeri patriot) și lideri progresiști, exprimînd năzuințele poporului, a smuls puterea din mîinile contrarevoluției si a transmis-o forțelor frontului national democrat.Datorită Instaurării noii puteri a fost deschisă calea pentru avîntnl mișcării revoluționare care, unin- du-și rîndurile. a formulat tin program de rezolvare reală a problemelor ce stau în fața țării trecerea la calea necapitalistă de dezvoltare, atribuirea unui nou rol aparatului de stat rezolvarea problemei naționale, înfăptuirea unor transformări în sistemul de învățămtnt.După ce a arătat greutățile care stau In fața revoluției sudaneze-în etapa actuală, vorhitorul a spus că viitorul acestei revoluții, care străbate în prezent etapa național democratică și trece la o nouă etapă, de; . pinde de continuarea activității revoluționare a partidului comunist și a tuturor forțelor revoluționare îndreptate spre crearea unui front na- ționil-democratic Experiența revoluției sudaneze arată că făurirea unui front național-demorratic se caracterizează printr-o serie de particularități care rezultă din condițiile de viață ale poporului nostru Cea mai Importantă dintre ele este aceea că frontul nu adoptă o formă centrali,- zată de organizare, ci Include diferite clase și grupuri, care au diferite forme de organizare, corespunzător gradului de conștiință și organizare a fiecăreia din verigile sale în diferitele regiuni ale țării Deși frontul se sprijină pe alianța strînsă a n>un- citorildr și țăranilor, precum și a altor clasă și pături, este necesar ‘Să’ : fie create, de asemenea, forme simple de organizare pentru a exercita influența asupra rpajorității populației din regiunile înapoiateNoua putere a deschis în fața frontului național democratic din Sudan calea spre transformări dintre cele mal importante. îndreptate spre consolidarea unității sale șl rezolvarea sarcinilor revoluției democratice In încheiere, vorbitorul și-a exprimat speranța că eforturile partidelor frățești la actuala consfătuire vor sinii unității mișcării 'comuniste internaționale.

racterlzează în mod just relațiile dintre partidele comuniste Aceste principii nu pot să ducă la contradicții între comuniști Ele sînt construite pe baza fidelității față de marxismleninism, după care comuniștii se conduc în mod liber consimțit în activitatea lor practică Criteriul îndeplinirii de către comuniști a îndatoririlor lor internaționale îl constituie aportul fiecărui partid la răs- pîndirea marxism-lenintstmrlui în rîndul maselor din țara respectivă, modul tn care el reușește să convingă masele de necesitatea luptei hotărîte pentru extinderea continuă a socialismului în lume, pentru eliberare națională și progres social Afirmarea acestor principii impune necesitatea unei lupte înverșunate împotriva abaterilor de dreapta și de stînga, a curentelor împăciuitoriste, a naționalismului.Reterindu-se la clasa muncitoare din țările capitaliste, vorbitorul a a- firmat că. în pofida influenței mari pe care o are. ea nu acordă suficientă atenție problemei neocolonialismului și luptei împotriva acestuia Succesele clasei muncitoare din țările capitaliste în lupta împotriva monopolurilor depind de solidaritatea sa eu mișcările de eliberare naționalăîn continuare, vorbitorul s-a referit la unele probleme actuale ale mișcării de eliberare națională. El a spus că lupta de eliberate națională a popoarelor, care’ a obținut mari victorii asupra colonialismului, cunoaște în prezent mari greutăți. Pe de o parte, ea se lovește de noile forme ale colonialismului, iar. pe de altă parte, are de rezolvat problemele trecerii de la revoluția națională la revoluția socială. In ce privește prezentarea în document a problemelor mișcării de eliberare națională este util să se caracterizeze mai precis unele trăsături noi ale acestei mișcări : în primul rînd. e necesar să se arate caracterul deosebit de înverșunat al ofensivei imperialismului împotriva acestui detașament al frontului revoluționar mondial : în al doilea rînd. deși ca rezultat al acțiunilor neocolonialismului într-un șir de țări mișcarea de eliberare națională a înregistrat u- nele insuccese, nu se poate spune că bilanțul dezvoltării sale a fost în întregime negativ Noile condiții o- biective au dus la aceea că în unele țări, care au pășit pe calea unei dezvoltări progresiste, revoluția națională se contopește cu revoluția socială.Mișcarea de eliberare națională a- rabă este o parte a mișcării mondiale de eliberare națională și oglindește trăsăturile ei generale. Dar ea are particularitățile sale izvorîte din condițiile concrete ale țărilor arabe.Vorbitorul s-a ocupat. în continu- 

prejurări de aceste cercuri. în vederea discutării problemelor păcii și securității Dar aceste grupări politice au aruncat tara într-o situație de adincă dependentă financiară, e- conomică Dolitică și militară fată de S.U.A. Instalarea în Belgia a principalelor organisme ale N.A.T.O. nu a făcut decît să agraveze această situație.In ultimii ani. lupta pentru pace s-a intensificat. Ideile coexistentei pașnice, ale dizolvării simultane a blocurilor militare antagoniste, dezarmării treptate, sprijinirii Vietnamului s-au răsoîndit în rîndurile muncitorilor. ale tineretului.Totodată, nu putem să nu constatăm existența unor factori negativi care ,au frînat dezvoltarea acestei mișcă riEl a amintit sciziunea produsă în partid in perioada 1963—1965. apariția sub diverse forme a unor curente stîngiste. Anumite părți ale forțelor progresiste consideră coexistenta pașnică și lupta armată ca noțiuni contradictorii pe cînd în realitate ele corespund unor aspecte, etape si momente diferite ale luptei.Pe de altă parte, unele forte pacifiste aflate sub influenta cercurilor burgheze se situează pe o poziție echidistantă în ce privește acuzațiile aduse țărilor Imperialiste si țărilor socialiste. Ele nu acordă importanta cuyenită pericolului imperialismului vest-german. In ciuda eforturilor noastre, toate aceste curente negative s-au întărit, ca urmare a acțiunilor militare din Cehoslovacia. Iată de ce noi avertizăm pe anumiti tovarăși contra oricărei aprecieri insuficient gîndite asupra activității partidelor care-și desfășoară lupta în citadelele imperialismului.Anumiți tovarăși vorbesc de lucruri pe care nu le cunosc. Or este absolut necesar să desfășurăm lupta pentru securitatea europeană in mod concret și în deplină cunoaștere a problemelor reale.Tn continuare, președintele P.C. din Belgia a enumerat principalele puncte ale unei rezoluții adoptate recent de Comitetul Central al partidului : încetarea agresiunii americane în Vietnam, retragerea trupelor a- mericane și recunoașterea dreptului 

poporului vietnamez de a trăi liber și independent : relații diplomatice cu R. D Vietnam ; acceptarea de către Belgia a propunerilot cuprinse în apelul de Ia Budapesta al țărilor membre ale tratatului de la Varșovia privind securitatea europeană • participarea crescîndă la lupta tuturor popoarelor europene pentru garantarea securității Europei prin măsuri menite să deschidă calea lich'dări’ blocurilor militare antagoniste : măsuri care să cuprindă recunoașterea frontierelor existente în Europa, recunoașterea R.D G. : renunțarea R.F. a Germanie! la pretenția de a reprezenta întreaga Germanie șl de a poseda armament nuclear, interzicerea organizațiilor revanșarde si neonaziste din această tară : dezbaterea publică a propunerilor privind retragerea Belgiei din N A T O și adoptarea unui statut de neutralitate activă și securitate pentru statui belgian In legătură cu neutralitatea activă. considerăm, a spus Drumeaux. că Belgia are urgentă nevoie de o politică externă proprie, de o politică externă autonomă. Belgia este o tară mică și pașnică. Poporul respinge teoria securității pe calea armelor și se orientează spre căutarea securității pe calea destinderii — și a dezarmării. Raportul de forte pe scară internațională ne permite să considerăm că dobîndirea unui statut de neutralitate respectat de toate celelalte state a devenit o posibilitate reală.Sistemul politic tradițional al marii burghezii belgiene a intrat tn- tr-o criză profundă Rezultă de aici o șubrezite a puterii și o instabilitate guvernamentală crescîndă Ne așteptăm la o ascuțire a luptei de clasă în țara noastră Există însă forțe cate, dacă vot reuși să ajungă la acord în mod rapid, sînt capabile nu numai să facă să eșueze planurile ulttareacționare ci și să creeze primele condiții pentru stabilirea unei puteri politice noi Necesitatea unor schimbări revoluționare este neîndoielnică Totuși nu se poate conta numai pe deruta, incapacitatea și greșelile inamicului Este limpede că marea burghezie se află in impas, dai numai ridicarea activității maselor populare la un nivel și mai înalt poate crea cu adevărat o situație 

nouă Scopul nostru este ca aceste prefaceri să aibă loc pe cale pașnică Dar, constatăm în ultima vreme semne de intensificare a funcțiunilor represive ale statului Pentru noi sarcina este de a propune și de a înmulți acțiunile de luptă, de a le generaliza, de a atrage cît mai multe organizații socialiste, sindicale și de- mocrat-creștine.Referindu-se la problema unității de acțiune între socialiști și comuniști, Marc Drumeaux a arătat că aceasta nu depinde numai de un a- cord între conducerile celor două partide, acord care, de alttel, nici nu există Este cu totul posibilă o înțelegere cu diversele organizații socialiste care manifestă tendințe .spre stingă Ne aflăm în fața unei dificultăți deosebite : partidul nostru este mult mai puțin puternic din punct de vedere numeric decît partidul socialist Acest lucru nu a constituit însă o piedică pentru ca în anumite regiuni ale țării să se încheie înțelegeri utile pentru clasa muncitoare Pgrtidu) nostru va.cres'e în procesul unității de acțiune El nu are pretenția de a deține monopolul ideilor care pot duce la victorie Sarcina noastră este de a oieri tinerilor muncitori și studenților teoria luptei, teoria marxism-leninis- mului pe care alte organizații nu o pot oferi Acesta este un element important pentru lupta împotriva ideologiei burgheze, care apără pretinsa superioritate a capitalismului în ceea ce privește dezvoltarea economică și politică și afirmă că fenomenele negative existente în țările socialiste ar putea duce la distrugerea socialismuluiPartidul nostru, a spus mal departe vorbitorul, consideră această consfătuire mai degrabă un început decît un sfîrșit. In ciuda părților sale pozitive, care sînt numeroase, proiectul de document principal nu ne satisface. Constatăm, de altminteri., că intervențiile diferitelor delegații sînt infinit mai bogate în ceea ce privește analiza, ideile și propunerile formulate decît textul elaborat de comisie Totuși, el constituie o bună bază de discuții și nu stînje- nește cu nimic activitatea politică și autonomia fiecărui partid Firește, noi am fi preferat o analiză marxist leninistă mai aprofundată a contemporaneității. căutarea unor mijloace mai cuprinzătoare pentru a mobiliza și a uni toate forțele ant.i- imperialiste Totuși, noi acordăm o mare importanță principiilor formulate în acest proiect de document. Este evident că Interpretările diverse la care ele au dat naștere în trecut și la care mai pot da naștere nu ne pun la adăpostul unor înțelegeri greșite a acestor principii In viitor. Ne exprimăm încrederea în acest document Fie ca toate popoarele să accepte aceste principii juste și <ă desfășoare lupta pe această cale.Opiindu-se asupra unora din preocupările comuniștilor belgieni, vorbitorul a subliniat că aceștia sprijină lupta popoarelor arabe pentru eliberarea economică și politică și, în special, sprijină pe comuniștii arabi care combat tendințele naționaliste și rasiste ce întîrzie reglementarea problemelor din Orientul Mijlociu Ei condamnă, de asemenea, politica expansionistă, naționalistă și rasistă a conducătorilor statului Israel. Existența acestui stat nu poate fi însă pusă In discuție Rezoluția Consiliului de Securitate trebuie aplicată Acesta este un element important pentru ca forțele agresoare israeliene să fie împiedicate să găsească un alibi în activitatea lor periculoasăPartidul Comunist din Belgia condamnă antisemitismul, ori unde a- cesta se manifestă în cursul luptei împotriva fascismului în țara noastră au căzut mulți evrei alături de ceilalți combatanți și noi considerăm ca o datorie să repetăm că nici un partid comunist sau muncitoresc nu-și va spori prestigiul dacă va ceda curentelor antisemite Antisemitismul și sionismul au adus prea mult rău rânzei noastre comune pentru ca noi să mai putem accepta manifestări de cedare oportuniste în fața unor asemenea curenteAtragem atenția tuturor delegațiilor asupra propunerilor făcute de partidul nostru In legătură cu activitatea care va putea fi desfășurată după încheierea consfătuirii. Sîntem de părere că ar fi utilă formarea unor coledive internaționale care să aibă drept sarcină studierea anumitor probleme ale lumii contemporane. Aceste colective ar urma să fie alcătuite din oameni de știință și oameni politici După ce a enumerat cîteva categorii de probleme care ar urmi să fie studiate. M Drumeaux a continuat : Nu trebuie să ezităm în abordarea unor probleme delicate și litigioase Nu este vorba numai de discuțiile in jurul evenimentelor de la 21 august Ar fi foarte util să se poată da răspuns la întrebarea cum șă se refacă legăturile cu partidele absente sau care se îndepărtează de mișcarea comunistă internațională A- cest lucru este cu atît mai important cu cit. dacă vom continua să nu răspundem la anumite întrebări, a- ceasta poate duce In mod obiectiv la o dezbinare și mai mare sub aparența coeziuniiDelegația belgiană este de acord cu aprecierea potrivit căreia divergențele asupra unei probleme sau alteia nu trebuie să împiedice acțiunea unită a comuniștilor Sîntem de părere că au deplină dreptate toți acei care năzuiesc ca lupta pentru un sistem de securitate colectivă și pentru o dezarmare în Europa să atingă o treaptă superioară.Este necesar un plan pentru a înlesni In Europa occidentală contactele și Intîlnirile între comuniști, socialiști. democrat-creștini, sindicaliști intelectuali, tineri Este necesar un uriaș eiort pentru a crea o puternică mișcare de masă. In stare să impună o conferință a popoarelor Europei, o conferință a statelor pentru securitatea europeanăAceasta este o problemă vitală Trebuie să dovedim că avem voința 

necesară de a modifica raportul de forțe între puterile războinice ale imperialismului și între puterile iubitoare de pace în felul acesta vom putea acționa cu o mare eficacitate pentru a pune capăt acțiunilor cri
Cuvîntarea delegatului

Avangarda Populară din
Sarcina principală a consfătuirii constă în a găsi căile pentru întărirea unității mișcării revoluționare mondiale. Cînd există încredere în revoluție. dragoste față de aceasta, realizarea unității este posibilă pe baza unei platforme de luptă bine alcătuităExprimîndu-șl acordul cu documentul elaborat de comisia pregătitoare. vorbitorul a arătat că acesta poate avea un rol pozitiv în lupta pentru unitate. în același timp — a spus el — am fi preferat ca acest document să fie mai clar și să conțină mai puține ezitări în abordarea marilor probleme ale mișcării revoluționare contemporane. Fără să punem la îndoială caracterul documentului în actuala sa formă, trebuie să declarăm deschis că nu facem parte dintre adepții realizării unității pe calea unor subterfugii literare. O u- nitate fictivă nu este unitate, ci auto- înșelare Numai o adevărată unitate de luptă bazată pe principii revoluționare are valoare. Numai aceasta se poate transforma într-un factor de coeziune a forțelor progresiste și revoluționare din lumea întreagă. Este clar că avem în vedere. în primul rînd. unitatea mișcării comuniste.Referindu-se apoi la unele probleme actuale ale mișcării comuniste, ale strategiei și tacticii în lupta antiimperialistă. el a arătat că partidele comuniste din America Latină au de rezolvat două categorii de probleme : unele dintre acestea sînt specifice fiecărei țări, altele sînt caracteristice întregului continent. în ceea

Cuvîntarea tovarășului
Shripad Amrit Dange, 

președintele Consiliului național al Partidului Comunist din IndiaReferindu-se la succesele obținute în ultimele decenii în lupta împotriva imperialismului, vorbitorul a subliniat faptul că, în pofida existentei imperialismului, a cărui sferă teritorială s-a îngustat, a forței și agresivității imperialismului amerfean și aliatilor săi. omenirea a înaintat pe calea transformărilor socialiste, a lichidării colonialismului, a întăririi democrației și libertății Forța hntă- rîtoare în evoluția mondială o constituie, în prezent, nu imperialismul ci forțele socialismului, ale clasei muncitoare și ale mișcării de eliberare națională. Epoca actuală a fost caracterizată pe bună dreptate ca o epocă a trecerii de la capitalism la socialism.Evocînd evenimentele care au avut loc după consfătuirea din 1960. vorbitorul a condamnat politica Partidului Comunist Chinez și a conducătorilor acestuia. Imperialiștii, a spus el în continuare, au folosit divergentele și disensiunile noastre pentru a-și intensifica activitatea și amestecul în treburile interne .ale țârilor mici. Ei au dezlănțuit o agresiune de mari proporții împotriva Vietnamului.S. A. Dange a subliniat apoi că Partidul Comunist din India sprijină documentele prezentate consfătuirii actuale și speră că ele vor fi aprobate în unanimitate, chiar dacă unele partide vor face o serie de rezerve într-o problemă sau alta. Proiectul de document reflectă ceea ce ne u- nește. precum și eforturile noastre comune îndreptate spre realizarea u- nității mișcării comuniste internaționale.Relațiile dintre partidele frățești nu se reduc — a spus în continuare vorbitorul — la problema unității de acțiune împotriva dușmanului comun Există un număr Infinit de probleme politice, ideologice și teoretice în care sînt necesare colaborarea, activitatea colectivă creatoare.Partidul nostru consideră că este necesar să fie convocate periodic consfătuiri Internaționale. La actuala consfătuire putem crea un organism care. în măsura necesității, să manifeste o asemenea inițiativă. Nu Intenționăm să facem o propunere concretă. deoarece credem că noile consfătuiri vor fi pregătite în procesul acumulării de experiență practică. De asemenea, nu propunem să fie creat un organism care să dispună de vreo anumită putere fată de partidele participante. Este necesar să se respecte independența fiecărui partidSensul fundamental al documentului principal dezbătut de consfătuire — a arătat în continuare vorbitorul — constă în aceea că forțele socialismului, democrației, independentei naționale și păcii sînt superioare forțelor imperialismului și reacțiunii. că ele sînt capabile prin acțiunile lor unite, să înfrîngă dușmanul. în pofida faptului că mișcarea revoluționară mondială trece printr-o perioadă critică, complexă, că pe anumite fronturi a- ceastă mișcare a suferit eșecuri temporare. în pofida agresivității imperialismului. in primul rînd a celui american. în pofida faptului că re- vanșismul vest-german ridică din nou capulImperialismul nu este în stare să schimbe raportul de forte în favoarea sa. el nu poate întoarce înapoi mersul evoluției istorice. In ciuda forței sale, acumulată pe baza progresului tehnic, în ciuda actelor agresive și a folosirii celor mai noi cuceriri ale științei, im

minale ale imperialismului, așa cum se afirmă în proiectul de document. Noi avem capacitatea de a antrena clasa muncitoare, forțele democratice și revoluționare, popoarele la acțiuni unite, în special în Europa Aceasta 

ce privește prima categorie, vom a- plica întotdeauna metodele care, după părerea noastră» corespund condițiilor locale și momentului istoric concret, în privința celorlalte, vom aplica, incontestabil. linia comună. Mă gîndesc, de pildă, la faptul că dacă imperialismul va îndrăzni cîndva să-și pună în practică planurile de agresiune împotriva Cubei. comuniștii latino- americani. din toate generațiile, vor fi gata să-și dea viața pentru apărarea revoluției cubaneVorbitorul și-a exprimat apoi dezacordul fată de pozițiile exprimate de o serie de delegați în cadrul lucrărilor consfătuirii. După părerea noastră — a spus delegatul din Costa Rica — principiile nu trebuie examinate în mod abstract sau aplicate în mod mecanic. Nici Ideologii burghezi nu le aplică în felul acesta Ei subordonează totul apărării regimului lor exploatator, iar noi trebuie să subordonăm totul necesității de a zdrobi imperialismul, a apăra pacea și a construi socialismul. Apoi, a atacat politica conducătorilor Partidului Comunist Chinez.Pentru a expune mai clar punctul nostru de vedere — a arătat el — voi încerca să explic poziția noastră față de evenimentele de importantă internațională care dau naștere la interpretări diferite.în primul rînd. nu pierdem nici odată din vedere că imperialismul menține lumea în pragul războiului, că se pregătește de război, uneltește continuu pentru a dezlănțui războiul. Cu ajutorul banilor și al poliției, el 

perialismul n-a Izbutit să-și atingă scopurile strategice. In ultimii ani, glorioasele victorii obținute de poporul vietnamez sub conducerea partidului său comunist, precum și victoriile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud constituie cea mai bună dovadă a mărețului adevăr al epocii noastre că, atunci cînd forțele socialismului, democrației. independenței naționale se contopesc într-un singur șuvoi, victoria poporului și înfrîngerea imperialismului sînt inevitabile.Referindu-se, în continuare, la situația din India, vorbitorul a arătat că partidul comunist desfășoară o luptă susținută pentru consolidarea independenței tării și progresului ei continuu pe calea înfăptuirii unor transformări radicale în viata politică, economică și socială a poporului, ceea ce i-ar da ascestuia posibilitatea de a păși pe calea necapitalistă de dezvoltare, apoi pe calea socialismului. In legătură cu unele aspecte ale politicii externe a Indiei, el a arătat, printre altele, că P. C. din India bizuindu-se. în primul rînd, pe forțele democratice din India și Pakistan. ținînd seamă de interesele generale ale popoarelor din ambele țări, militează spre a face din regiunea respectivă, artificial transformată de imperialiști într-un focar de încordare, o zonă a păcii și prieteniei. Partidul nostru luptă pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane. Sprijinim, de asemenea. inițiativa de a se începe tratative cu Republica Populară Chineză în scopul reglementării divergențelor actuale si al stabilirii unor relații prietenești, de pace.Linia spre dezvoltarea capitalistă a țării, promovată de Partidul Congresului. nu putea să nu ducă la o serioasă criză politică și economică, a continuat S. A. Dange. Dominația crescîndă a capitalismului monopolist în diferite ramuri ale economiei se oglindește cît se poate de evident în faptul că. în cursul ultimelor cincinale, activul uriașelor uniuni monopoliste a crescut de aproape două oriDupă ce a relevat faptul că sub presiunea cercurilor imperialiste străine, unele laturi pozitive ale dezvoltării economice a țării au fost reduse la zero, vorbitorul a arătat că toate acestea au provocat o creștere bruscă a preturilor. închiderea frecventă a întreprinderilor, șomaj de masă, mizerie crescîndă în rîndurile păturilor maselor muncitoare, inclusiv ale funcționarilor.Masele au reacționat prin desfășurarea unor greve fără precedent în India. Partidul nostru a jucat rolul hotărîtor în desfășurarea și conducerea mișcării Bandh. care în a- nul 1966 a cuprins state întregi. Lozinca principală, care îndemna ia unirea tuturor forțelor de stînga șî democratice într-un front unic și la înlocuirea conducerii congresiste prin acest front, a începui să se transforme într-o forță materială în timpul acestei mișcări.După ce s-a oprit asupra succeselor importante obținute de comuniștii indieni la alegerile parlamentare din ultimii ani. vorbitorul a arătat că în actuala situație, P. C. din India acordă o importantă uriașă sarcinilor urgente privind crearea unui front unit al forțelor de stînga și democratice pe baza acceptării unui program minimal, ca alternativă 

este o zonă importantă unde se poate contribui la paralizarea agresorilor, la slăbirea, șubrezirea și distrugerea imperialismului, la deschiderea mai hotărîtă a căilor care duc spre pace, libertate și socialism.
Partidului 
Costa Rica 

reușește să pătrundă în cele mai diferite sfere. El desfășoară cu pricepere munca de subminare, de regulă fără știrea maselor în aceste împrejurări, aplicarea abstractă a principiilor este inadmisibilă, deoarece în acest caz ele se pot transforma în piedici pentru cauza noastră.Ne dăm seama că a sosit ora d» a bara în modul ce) mai energic calea imperialismului, de a-1 împiedica să-și întărească pozițiile în Europa, de a-1 sili să înțeleagă că nu poate continua nepedepsit politica de dezlănțuire a războiului. Pe această bază ne-am elaborat politica. Lumea socialistă a fost nevoită să adopte și a adoptat măsurile pentru apărarea revoluției și păcii în lumea întreagă. Ea nu a încălcat nici unul din principiile noastre deoarece, așa cum s-a arătat, în aceste clipe de îngrijorare pentru omenire, principala noastră năzuință este de a stăvili ofensiva imperialismului, a dejuca planurile sale de dezlănțuire a războiului termonuclear, a apăra pacea și integritatea lagărului socialist.Imperialismul este hăituit, dar el dispune totuși de mari resurse de apărare și este mai periculos ca ori- cînd, tocmai pentru că el se află într-o situație dificilă.Fără ajutorul economic și militar al lumii socialismului. în frunte cu U.R.S.S., perspectivele zdrobirii imperialismului ar fi încă foarte îndepărtate. Nu încape îndoială că țările socialiste se află în linia tntîi de foc și reprezintă primul bastion al revoluției.

reală la administrația centrală a Partidului Congresului. Începem dialogul cu celelalte partide de stînga în această problemă. Totodată, partidul nostru urmărește ca — spriji- nindu-se pe activitatea guvernelor celor două state în care comuniștii joacă rolul conducător, Kerala și Bengalul de Vest, folosind puterea care aparține acestor guverne — să obțină îmbunătățirea situației maselor muncitoare.Referindu-se apoi Ia situația mișcării comuniste din India, vorbitorul a relatat unele inițiative manifestate de P.C.I. pentru realizarea unității de acțiune cu partidul comunist paralel. La recenta ședință a Consiliului Național din aprilie 1969, partidul nostru, a spus el, a hotărît să adreseze partidului comunist (marxist) propunerea privind organizarea unei întîlniri între conducătorii partidului nostru și ai partidului lor. Această întîlnire a avut Ioc în mai, la Calcuta, și s-a încheiat prin semnarea unui comunicat comun. Partidul nostru consideră că această întîlnire și comunicatul publicat constituie un început bun și va face tot ce este posibil pentru a dezvolta această colaborare și pe viitor.Referindu-se, în continuare, la proiectul documentului principal, vorbitorul s-a oprit asupra capitolului în care se vorbește despre democrația socialistă. Este mai adevărat ca ori- cînd. a spus el. faptul că socialismul victorios își exercită influența asupra procesului revoluționar mondial, mai ales prin realizările sale economice. In lumina unor asemenea realizări impresionante în construirea socialismului și comunismului, problema întăririi continue și adîncirii democrației socialiste se ridică cu tot mai multă acuitate. Tocmai pe baza îmbogățirii și dezvoltării continue a democrației socialiste este posibilă dezvoltarea deplină a energiei creatoare a oamenilor muncii din țările socialiste. Democrația socialistă prosperă. devine centrul unei uriașe forțe de atracție pentru oamenii muncii din țările capitaliste, mal ales pentru tineret Acest fapt are o mare însemnătate mai ales în condițiile cînd masele largi ale poporului tind spre socialism și spre clasa muncitoare revoluționară. Orice eveniment care se desfășoară într-o direcție opusă provoacă neliniște în mase și tinde să îndepărteze masele populare din țările capitaliste de mărețele idei ale marxism-leninismulul. Această problemă merită o atenție sporită din partea partidelor comuniste și muncitorești. Noi, — a spus Dange — reprezentăm detașamentele naționale ale frăției Internaționale a muncitorilor, indiferent de credință, rasă sau naționalitate De îndată ce înțelegerea acestui fapt începe să se tocească, ne îndepărtăm de la principiul suprem al marxismului — internaționalismul proletar. Un criteriu principal al solidarității internaționale îl constituie pentru noi faptul că țările socialiste acordă ajutor tuturor popoarelor care luptă împotriva imperialismului Dar internaționalismul proletar nu poate fi înfăptuit unilateral. Noi, comuniștii care luptăm în țările capitaliste, trebuie să ne îndeplinim. de asemenea, datoria. Pentru noi. internaționalismul proletar constă, se înțelege. în sprijinul reciproc. Viitorul — a încheiat vorbitorul — ne aparține nouă, oamenilor muncii din toate țările.
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ
IA1 PARTIDELOR COMUNISTE Și MUNCITOREȘTI

Partidul Comunist din Marea Bri- tanie, unul din cele 18 partide comuniste și muncitorești care, in noiembrie 1967 au lansat apelul pentru convocarea acestei consfătuiri, consideră prezența aici a delegaților reprezentând 75 de partide ca un important succes al mișcării comuniste internaționale și al luptei împotriva imperialismului.Ascultând cuvîntările delegaților, reiese limpede că între noi nu există nici o deosebire importantă în privința sarcinilor principale ale luptei antiimperialiste. Aceasta este un lucru bun. Mișcarea comunistă internațională este cea mai puternică mișcare politică existentă astăzi, iar sarcinile ei comune în înfrîngerea imperialismului implică unitate de acțiune.Pentru noi, care am activat permanent în centrul unei mari puteri imperialiste, internaționalismul a fost întotdeauna o piatră de temelie a poziției noastre comuniste.In Anglia mișcarea muncitorească adoptă într-o măsură tot mai mare o poziție progresistă în principalele probleme internaționale. După cum știți, în Anglia a luat ființă o mișcare considerabilă de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. în dezvoltarea acestor orientări partidul comunist și-a jucat roiul său.La baza întregii noastre activități stă recunoașterea legăturii dintre lupta pe plan internațional și progresul socialismului în Anglia.Cu cit devenim într-o măsură mai mare un adevărat partid al poporului britanic cu atît mai eficient ne vom putea îndeplini și răspunderile internaționale.După cum a spus Lenin : „Există un singur fel — numai un fel — de internaționalism : a munci din tot sufletul pentru dezvoltarea mișcării revoluționare și luptei revoluționare în propria țară și a sprijini (prin propagandă, simpatie și ajutor material) a- ceastă luptă — această linie și numai această linie în orice tară, fără excepție".Noi am lucrat în mod consecvent în spiritul acestor principii. Partidul nostru s-a născut din luptele clasei muncitoare britanice, luînd ființă în mijlocul acțiunilor împotriva intervenției britanice contra tinerei Republici Sovietice.în decursul celor aproape 50 de ani ai existentei partidului am continuat prin fapte tradițiile noastre internaționaliste. Pentru partidul nostru ar fi de neconceput comunismul fără internaționalism. Există în această sală multe partide care pot depune mărturii că întotdeauna cînd a fost nevoie de solidaritatea noastră am făcut tot ce ne-a stat în putință. Sîntem mîndri de faptul că din cei trei curajoși marinari britanici care au fost arestați în Grecia săptămîna trecută pentru distribuirea de manifeste antifasciste, doi erau membri ai partidului nostru. Tradițiile internaționaliste ale partidului comunist nu s-au dezmințit nici atunci cînd a fost nevoie de ajutorul nostru în sprijinul forțelor de partizani din alte țări.Lupta pentru împiedicarea războiului mondial, pentru lichidarea amenințării nucleare și înfăptuirea coexistentei pașnice a statelor fără deosebire de sistemele lor sociale este vitală pentru omenire și constituie o necesitate pentru orice strategie a revoluției sociale.Nu este posibil să se subestimeze pericolul de război mondial care decurge din politica agresivă a imperialismului. Dar o evaluare a raportului mondial de forte, favorabil păcii, sistemului socialist, luptei de masă ale mișcării muncitorești internaționale si puternicei mișcări de eliberare națională ne convinge că nu ne aflăm într-o perioadă de recădere automată în zilele cele mal rele ale războiului rece.în continuare, tovarășul John Gollan a subliniat că lupta pentru a sili S.U.A. să pună capăt agresiunii lor din Vietnam, să-și retragă forțele armate si să permită poporului vietnamez să-și reglementeze propriile probleme se află în centrul luptei comune pentru pace. Lupta eroică a poporului vietnamez, bucu- rindu-se de ajutorul țărilor socialiste și de sprijinul mișcării morjr diale de protest împotriva agresiunii S.U.A.. a silit imperialismul american să se așeze la masa tratativelor împreună cu reprezentanții Poporului vietnamez. Dar S.U.A. refuză în continuare să înceteze războiul și să-si retragă forțele armate, refuză să accepte propunerile R. D. Vietnam si cele ale Frontului National de Eliberare din Vietnamul de sud care oferă o bază iustă pentru statornicirea păcii și asigurarea independenței Vietnamului. Este necesară acum o extindere si mai mare pe scara internațională a campaniei împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam.în Europa — a continuat vorbitorul — imperialismul britanic joacă un rol rușinos contribuind la întărirea N.A.T.O. și încurajînd militarismul vest-german. Planurile pentru o „aripă europeană" a N.A.T.O. înzestrată cu arme nucleare arată cît de departe a mers alianța dintre Londra și Bonn. Recenta vizită a lui Strauss la Londra a fost un nou pas în acest proces.în fața Angliei se află doua posibilități : fie să meargă măi departe pe calea primejdioasă oe care pășește acum. îil alianța cu reactiunea si neonazismul vest-german — fie să adopte o politică ae coexistență pașnică si să acționeze pentru lichidarea blocurilor militare din Europa si pentru înlocuirea lor printr-un sistem de securitate colectivă, inclu- zînd recunoașterea R- D. Germane și a frontierelor postbelice. Prima posibilitate este calea amenințării nucleare si dezastrului. Cea de-a doua este calea păcii si securității. Noi salutăm faptul că între popoare
le din Europa occidentală și tarile

Cuvântarea tovarășului 
John Gollan,

secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanicsocialiste se creează o tot mai mare identitate de păreri în legătură cu necesitatea securității europene — fapt demonstrat si de ecoul apelului de la Budapesta.în Orientul Apropiat, sarcina cea mai urgentă este de a se anula rezultatele războiului din iunie 1967, de a se stabili condiții de pace și securitate, astfel ca popoarele să poată fi libere să-și asigure progresul social si economic și să introducă în țările lor schimbările democratice si politice necesare. Aceasta necesită retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate si recunoașterea dreptului la existentă al tuturor statelor din această regiune. Noi sprijinim întru totul lupta tuturor popoarelor arabe în scopurile juste antiimperialiste.Referindu-se apoi la luptele armate din coloniile portugheze și din A- frica de sud — principala regiune care se mai află sub dominația colonială directă sau sub dominația unei minorități europene — vorbitorul a spus : Nouă ni se pare că răspunsul mișcării internaționale față de problemele acestui important front al luptei împotriva imperialismului ar trebui să fie mai viguros. în ce ne privește, vom examina modul în care să dezvoltăm într-o măsură și mai mare solidaritatea cu popoarele Africii.Imperialismul este capitalism monopolist. Consfătuirea noastră ar trebui să ia notă de unele trăsături noi, importante, în dezvoltarea capitalismului monopolist, despre care credem că sînt insuficient tratate în proiectul documentului principal.în acest sens, J. Gollan a propus să fie examinate rezultatele sociale decurgînd din amploarea și rapiditatea fuziunilor în cadrul concentrării monopoliste și crearea de supertrus- turi, consecințele noii revoluții științifice și tehnologice în principalele țări capitaliste, raportul dintre rolul supertrusturilor ca principal suport al expansionismului imperialist și necesitatea cooperării internaționale sindicale, noile necesități apărute ale unei lupte multilaterale, consecvente, pentru democrație, ca parte esențială a luptei pentru socialism.Referindu-se la problemele luptei politice din Anglia, vorbitorul a subliniat preocupările privind înfrîngerea legislației antisindicale, care a produs puternice mișcări protestatare, cu caracter de masă, ale muncitorimii. Așa cum a prevăzut partidul comunist, guvernul se îndreaptă spre o orientare care se va solda printr-o ciocnire amplă cu sindicatele și mișcarea muncitorească. De fapt, trăsătura dominantă în sindicate este o alunecare semnificativă spre stingă. Aceasta constituie un factor de cea mai mare importanță pentru viitorul politicii britanice.Arătând că în această situație se vădește o înțelegere crescîndă a necesității unei schimbări totale a politicii guvernului, vorbitorul a analizat unele trăsături ale programului partidului comunist — „Calea britanică spre socialism". Acest program constituie o aplicare a principiilor marxist-leniniste la condițiile britanice, se bazează pe tradițiile, istoria, cultura, instituțiile și particularitățile țării.Socialismul nu va apărea niciodată în Anglia ca rezultat al acțiunii vreunei minorități, ci numai cu consim- țămîntul și prin participarea de masă a majorității poporului și organizațiilor sale democratice. Vital în această privință este să se pună capăt influențelor de dreapta asupra mișcării muncitorești, modificîndu-se în mod hotărîtor raportul de forțe din cadrul mișcării și atrăgînd-o spre stânga, pe baza unității.întâlnim uneori argumentări în sensul că unele partide comuniste occidentale văd problema realizării socialismului numai în funcție de lupta parlamentară și numărul de voturi. Aceasta este o caricatură a poziției noastre, căci pentru noi realizarea transformărilor socialiste este o problemă a mișcărilor și a luptei de masă, care, punînd în mișcare întreaga forță organizată a clasei muncitoare, pot impune schimbări sociale radicale.în continuare, tovarășul John Gollan a spus : în ce privește documentul principal al consfătuirii noastre, delegații știu, fără îndoială, că hotă- rîrea finală în legătură cu atitudinea noastră față de document va fi luată de Comitetul Executiv după ce ne vom înapoia în țară.După cum se știe, ordinea de zi a consfătuirii, asupra căreia am căzut de acord la întâlnirea consultativă de la Budapesta din februarie 1968 cuprindea sarcinile actuale ale luptei împotriva imperialismului în etapa actuală. De aceea, după părerea noastră, problema relațiilor dintre țările socialiste și dintre partidele comuniste nu este corespunzătoare unui document axat pe un asemenea subiect.Desigur, divergențele dintre unele state socialiste împiedică coeziunea lor și prejudiciază cauza comună a luptei împotriva imperialismului. Or, documentul principal nu se ocupă de divergențe, ci numai de principiile care guvernează relațiile.Dacă principiile relațiilor dintre statele socialiste ar fi traduse pe deplin în viață credem că între ele nu ar exista nici o problemă spinoasă a raporturilor reciproce De aceea simpla repetare a acestor principii — prețioase și juste prin ele însele — nu ne duce prea departe. Necesar ar fi să discutăm despre ce nu a mers bine, să, analizăm unde și în ce împrejurări nu au fost deplin aplicate aceste principii Dacă această consfătuire consideră că nu trebuie să se discute despre asemenea lucruri, ar fi logic să nu se mențină în document paragrafele privitoare la relațiile dintre statele socialiste Dacă, pe de altă parte, delegații doresc să rețină aceste paragrafe, atunci este clar că problemele ar trebui discutate - și aceasta ar însemna să discutăm nu numai despre principii, ci 

și despre felul în care s-au manifestat ele în viața reală.Pe această bază numeroși reprezentanți ai partidelor s-au referit aici la China. Unii delegați din țările socialiste s-au referit, de asemenea, la pozițiile politice ale unor partide din Europa occidentală. Noi, în ce ne privește, nu dorim să ne amestecăm în problemele interne ale nimănui. Dar este incontestabil că hotărîrea, de o importanță cu totul deosebită a celor cinci state socialiste, de a interveni militar în Cehoslovacia a afectat profund fiecare partid comunist. Noi am spus că aceasta a fost o greșealăîn legătură cu aceasta, pe noi ne preocupă nu numai aspectul respectării principiilor de bază ale relațiilor dintre țările socialiste. Sîntem convinși că problemele care s-au ridicat în această țară au'fost strîns legate de dezvoltarea democrației socialiste, frustrate de deformările din perioada Novotny. Plenara din ianuarie 1968 a luat hotărîri pentru depășirea acestei situații, pe care le-am salutat cu toții. S-a creat apoi o situație complexă în care au fost active elemente antisocialiste și anti- sovietice Dar acestea au constituit, în esență, probleme politice, care necesitau soluții politice, ce trebuiau luate de partidul în cauză. Partidul Comunist din Marea Britanie își exprimă aci încrederea că partidul și poporul cehoslovac vor înfrînge dificultățile.Acordăm importanță acestor probleme cu atît mai mult cu cît activăm în condițiile din Anglia, unde a- ceste probleme sînt discutate public. Aceasta se referă în egală măsură și la poziția Partidului Comunist Chinez — in legătură cu care ne-am exprimat în mod public dezaprobarea noastră — și vom continua s-o facem. Totuși, nu vom dezvolta aici poziția noastră asupra acestei mari probleme.Mai există un considerent. Cinci țări socialiste nu sînt reprezentate la consfătuirea noastră. Noi nu credem că elaborarea principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre statele socialiste poate fi completă sau întru- totul valabilă dacă un șir de țări direct interesate nu sînt prezente pentru a ne informa dacă subscriu sau nu Ia aceste principiiObservațiile noastre se referă și la partea a patra a documentului principal. Noi am propus ca majoritatea acestei părți să fie eliminată. După părerea noastră, problema relațiilor dintre partidele comuniste și a principiilor care guvernează activitatea lor nu corespunde agendei consfătuirii. Fiecare partid este suveran. Numai el, prin autoritatea sa supremă, respectiv congresul său național, poate stabili politica sa, activitatea și rolul său. Nu există și nu poate exista vreun organ colectiv sau centru conducător care să uzurpe drepturile suverane ale partidelor și să decidă el, în locul acestora, in a- semenea probleme.Desigur, toate partidele pot învăța unul de la celălalt. Toate partidele pot face schimburi de vederi și de experiență. Noi menținem cele mai strinse relații cu alte partide, îndeosebi cu cele de care sîntem mai direct legați'prin sarcinile luptei comune antiimperialiste. Cu unele din aceste partide avem și divergențe asupra unor chestiuni — dar aceasta nu ne împiedică deloc să acționăm în strînsă solidaritate cu ele.Ținînd seama de condițiile complexe. atît de diferite, de particularitățile naționale în care activează partidele, deosebirile de apreciere, divergențele de vederi sînt de așteptat. Aceasta este o realitate firească.Este un lucru de preț că am putut să discutăm despre unele din aceste probleme, fie chiar parțial. Acesta este un indiciu de torță și nu de slăbiciune pentru consfătuire. Gradul acestui dialog este un indiciu al maturității mișcării noastre.Dat fiind că sîntem partide suverane, felul în care sînt conduse lucrările acestei consfătuiri este deosebit de important. Am căutat să ajungem la acorduri pe bază de consensuri — și nu prin vot. Dacă s-ar recurge la vot, des:gur că ar exista o majoritate, iar minoritatea nu ar putea să aștepte din partea majorității să renunțe la poziția sa. Dar la fel majoritatea nu ar putea aștepta din partea minorității să-și abandoneze propria poziție. Așadar, numai consensul — și nicidecum votul este metoda folosibilă.Dat fiind că între noi există divergențe, este necesară o examinare calmă, științifică, a rădăcinilor ca și a fondului lor, spre a se putea acționa pentru lichidarea lor Pentru aceasta este nevoie de răbdare și înțelegere Firește că o asemenea sarcină nu este facilitată prin folosirea de etichetări privind pe unul sau altul dintre noi. Aci reprezentăm cu toții partide marxist-leniniste. Toate partidele comuniste folosesc mar- xism-leninismul in căutarea soluțiilor la problemele timpului nostru. Divergențele noastre se explică printr-un complex de cauze. Trebuie să le examinăm fără procese de intenție sau prejudecăți și fără a insista asupra justeții exclusive a propriei poziții.Atîta timp cît există divergențe, trebuie să ne străduim să îngustăm zonele de neînțelegere. Mișcarea comunistă internațională trebuie să acționeze pornind de la premisa că a- cordul se poate realiza în primul rînd asupra a ceea ce ne unește — și a- nume lupta comună împotriva imperialismului. țelurile noastre comune.Ceea ce nu exprimă în prezent poziții comune nu poate fi impus vederilor altui partid. Nu trebuie să se permită ca divergențele care în prezent nu pot fi ușor soluționate să provoace noi divergențe, și mai profunde. să ducă la înăsprirea relațiilor și să facă mai dificilă găsirea de soluții. 0Partidele noastre sînt ferm aliniate în lupta împotriva imperialismului și războiului. în lupta pentru democrație, pace, independență națională și socialism Aceasta este marea știre pe care trebuie s-o transmitem lumii.

Cuvântarea tovarășului E Gene,
secretar general al C.C. al P.C. din GuadelupaLa începutul cuvîntării, vorbitorul 

a exprimat acordul partidului său cu proiectele documentelor supuse dezbaterii consfătuirii și, în special, cu documentul principalAnalizînd situația din Guadelupa, E. Gene a arătat că țara sa a rămas de fapt o colonie a Franței. Atașată Pieței comune în 1957, realitățile economice ale Guadelupei se caracterizează prin aceea că pămîntul, principalele mijloace de producție sînt în mîinile burgheziei străine.Poporul este condamnat să suporte mizerie, discriminări rasiale, represiuni, nu i se recunoaște dreptul de a-și hotărî singur soarta. In Guadelupa, a subliniat vorbitorul, răul social se agravează continuu Reacțiu- nea încearcă să înece în sînge revendicările populare. în urmă cu doi ani, străzile orașului Point-a-pi- tre au fost presărate cu cadavre și răniți In prezent, situația continuă să fie explozivă. Colonialismul se face răspunzător pentru această stare de lucruri.Sînt puse în circulație și dezvoltate teze anticomuniste pentru a se crea confuzii politice și ideologice, conducătorii partidului nostru sînt amenințați cu moartea, organizîn- du-se provocări împotriva lor. Vor

Partidul nostru s-a pronunțat de repetate ori pentru convocarea unei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste, pentru realizarea unității mișcării comuniste mondiale. Am făcut aceasta conștienți de faptul că în lupta generală împotriva imperialismului și a aliaților săi este de urgență necesar să înlăturăm divergențele ce amenință înaintarea noastră, să întărim mai mult și mai bine unitatea partidelor comuniste din toate țările. Sîntem conștienți că unitatea noastră este o condiție pentru obținerea unor succese hotărîtoare în unirea muncitorilor și a tuturor oamenilor progresiști în lupta comună împotriva imperialismului și reacțiunii în continuare, declarîndu-se de a- cord cu proiectul documentului principal, vorbitorul a evidențiat unele din problemele pe care le cuprinde. N.A.T.O. — a spus el — întâmpină dificultăți interne și se lovește de rezistența crescîndă a maselor împotri
Cuvântarea tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal,

șl C.C. al Partidului Popular Revoluționar MongolPartidul Popular Revoluționar Mongol — a spus vorbitorul — consideră convocarea actualei consfătuiri drept un eveniment de seamă în viața partidelor frățești, în dezvoltarea mișcării comuniste internaționale.Expunîndu-și părerea potrivit căreia consfătuirile internaționale ale partidelor comuniste și muncitorești constituie cea mai eficientă formă de coordonare a sarcinilor comune în lupta pentru pace și socialism, de elaborare a unei platforme de acțiuni unitare, el a spus în continuare : Sîntem convinși că actualul for al mișcării comuniste mondiale își va îndeplini cu succes sarcinile de cinste care îi stau în față și va constitui un nou jalon în întărirea unității sale și îndemn în desfășurarea unor acțiuni comune ale comuniștilor din lume în lupta împotriva imperialismului.întreaga activitate de pregătire a consfătuirii, desfășurată de-a lungul a multor luni, a afirmat și demonstrat năzuința partidelor frățești spre coeziune în lupta antiimperialistă, pe baza principială a marxism-leninis- mului, a internaționalismului proletar. Izvorîtă din conștiința comunității de țeluri și a necesității vitale a unității, această năzuință a permis să se creeze o atmosferă de înțelegere reciprocă și de strînsă colaborare între partide, oferindu-se o bună bază pentru succesul consfătuirii.întâlnirea internațională a fost pregătită prin eforturile colective ale partidelor comuniste, pe cea mai democratică bază, respectîndu-se în mod consecvent normele colaborării tovărășești și ale egalității în drepturi între toate partidele participante. Noi considerăm că activitatea comisiei pregătitoare a fost utilă si rodnică.In cursul acestei activități, ca rezultat al unei discuții amănunțite si minuțioase, au fost elaborate si prezentate consfătuirii proiectele unor documente deosebit de importante — rodul experienței comune a partidelor comuniste, rezultatul coordonării pozițiilor lor în problemele fundamentale ale luptei antiimperialiste. Partidul nostru aprobă cu satisfacție proiectele de documente prezentate si se pronunță pentru adoptarea lor.în proiectul documentului principal este clarificată, de pe poziții marxist-leniniste. cea mai actuală problemă a contemporaneității, care constituie tema fundamentală a dezbaterilor consfătuirii noastre. A- ceasta este problema sarcinilor luptei împotriva imperialismului în etapa actuală și a unității de acțiune a partidelor comuniste si muncitorești. a tuturor forțelor antiimperialiste.Noi considerăm că. prin structura 
si conținutul său documentul principal reprezintă un tot unitar si 

bitorul a arătat că stîngismul și colonialismul se aliază, în fapt, împotriva adevăratelor forțe anticolonialiste — împotriva comuniștilor. El s-a referit în continuare la. faptul că partidul comunist este strîns legat de mase, de Uniunea comunistă a tineretului, de organizațiile de femei și sindicate. Cu toate fraudele electorale, reprezentanți ai partidului administrează — ca urmare a alegerilor — maj mult de 35 la sută din teritoriul țării și peste 45 la sută din populație De asemenea, singurul deputat comunist al „teritoriilor de peste mări" (Guadelupa, Martinica, Guyana franceză, Reunion) face parte din partidul nostru.Referindu-se la necesitatea de a combate atît stîngismul cît si oportunismul de dreapta. E. Gene s-a o- prit apoi la cîteva din problemele a- supra cărora există opinii diferite în mișcarea comunistă : aprecierea forțelor imperialismului, rolul conducător al clasei muncitoare, căile de trecere la socialism, acțiunea decisivă a comunității țărilor socialiste împotriva imperialismului, problemele războiului si păcii. Vorbitorul a a- tras atenția asupra pericolului ne care-1 reprezintă abandonarea prin

Cuvântarea tovarășului
Dominique Urbany,

președintele Partidului Comunist din Luxemburgva politicii sale militare costisitoare și periculoase Cu toate acestea, NATO, rămîne un bloc militar puternic si agresiv El este periculos îndeosebi pentru că servește drept sprijin imperialismului revanșist și militarist vest-german, care vrea să lichideze R.D.G. și să revizuiască rezultatele victoriei asupra lui Hitler, reprezentând în inima Europei o primejdie permanentă pentru pace.Desigur, și în Europa occidentală au crescut forțele păcii și s-au înmulțit piedicile în calea amatorilor de război în țara noastră, de pildă, printr-o luptă îndîrjită și îndelungată împotriva politicii de înarmări a guvernului, cerută de N.A.T.O., partidul comunist a reușit să mobilizeze masele și să obțină unele succese. Cerința ca Luxemburgul să revină la tradiționala sa politică de neutralitate dinainte de război, a găsit ecou în cercuri largi ale poporului nostru. 

prlm-secretarcorespunde pe deplin sarcinilor care stau în fata mișcării noastre. El cuprinde o analiză concretă a politicii și contradicțiilor imperialismului contemporan. Pornind de la această analiză, documentul fundamentează necesitatea si sarcinile intensificării luptei împotriva politicii agresive a imperialismului.Evenimentele din ultimii ani dovedesc că reactiunea imperialistă, silită să manevreze sub presiunea forțelor revoluționare, încearcă să mențină și să întărească sistemul exploatării si asupririi, urît de popoare, să recîștige pozițiile pierdute.Imperialiștii, în primul rînd cei a- mericani, întreprind contraatacuri împotriva forțelor păcii, socialismului, democrației și eliberării naționale, pentru a stăvili procesul revoluționar mondial.Folosind cele mai diverse mijloace, inclusiv provocări, comploturi contrarevoluționare, lovituri de stat reacționare și intervenții militare, imperialismul încearcă să impună prin forță popoarelor lumii politica sa, să mențină în mod artificial relațiile internaționale într-o permanentă încordare.In proiectul documentului principal se subliniază că deși imperialismul, ca sistem mondial, nu a devenit mai puternic, el rămîne un adversar serios și periculos. Această concluzie realistă, justă, care nu admite nici subaprecierea forțelor imperialismului contemporan, nici exagerarea lor corespunde pe deplin caracterizării și analizei leniniste a imperialismului, poate sluji cauzei mobilizării largi a maselor în lupta împotriva reacti- unii imperialiste.Situația mondială contemporană se caracterizează prin creșterea neabătută a forțelor mișcării revoluționare internaționale, prin schimbarea continuă a raportului general de forte în favoarea acesteia Imperialismul, indiferent de contramăsurile la care ar recurge, nu a putut și nu va putea să întoarcă înapoi cursul dezvoltării lumii contemporane.Cea mai clară dovadă în acest sens o constituie eșecul planurilor agresive ale S.U.A. în războiul din Vietnam. Imperialiștii americani nu numai că nu au reușit să îngenuncheze eroicul popor vietnamez dar se află într-o pronunțată izolare politică, fiind con- strînși să se așeze la masa tratativelor împreună cu reprezentanții Republicii Democrate Vietnam și ai Frontului de Eliberare Națională din Vietnamul de sud.Succesele istorice ale poporului vietnamez sînt rezultatul voinței sale neînfrînte. al bărbăției și fermității sale, a) uriașului sprijin și ajutor a- cordate luptei sale juste de către țările socialiste, rezultatul solidarității frățești a tuturor forțelor progresiste și democratice din lumePartidul nostru, ca și celelalte partide frățești consideră că. în piezent, una dintre sarcinile cele mai im

cipiilor leniniste de organizare a partidului, a principiilor internaționalismului proletar, șovinismul. El a subliniat confuzia politică provocată de scizionism. de polemică si injurii. Frontul antiimperialist se resimte de pe urma acestui conflict. Asasinarea unor conducători emi- nenti. lichidarea prin acțiuni sinucigașe a unor importante detașamente ale armatei revoluției mondiale, rezervele ce se constată din partea altora. diminuează considerabil riposta dată agresiunilor imperialiste. A- ceastă situație impune unirea tuturor forțelor progresiste sub stindardul păcii, democrației, eliberării naționale si socialismului, găsirea celor mai eficace miiloace pentru a da ajutor internationalist luptei împotriva imperialismului american. în special în Vietnam. Orientul Apropiat si Cuba. Vorbitorul a subliniat importanta imprimării unui nou a- vînt mișcării comuniste internatio; nale. El a apreciat că atingerea telurilor consfătuirii se poate înfăptui prin întărirea coeziunii partidelor comuniste si muncitorești.Referindu-se la proiectul documentului principal. E. Gene șl-a expri

Există semne că noul guvern creș- tin-liberal va avea o atitudine realistă față de U.R.S.S. și va lua o poziție favorabilă față de convocarea unei conferințe pentru securitatea europeană. Ar fi însă greșit ca din asemenea succese de la noi și din alte țări, și din greutățile existente în lumea capitalistă, să se tragă concluzii prea optimiste. Imperialiștii dispun încă de mari forțe și mijloace. Ei sînt totdeauna gata de aventuri militare și folosesc în acest scop, orice prilej care li se pare favorabil. Slăbiciunile în sinul mișcării noastre, lipsa de unitate în rîndurile noastre pot numai să-i stimuleze pe imperialiști. De aceea, pentru a le zădărnici planurile este necesară coordonarea eforturilor și obiectivelor noastre.în continuare, vorbitorul a criticat cu ascuțime politica P.C. Chinez și a conducerii sale.

portante ale lupte antiimperialiste este aceea ca, prin eforturile tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace, să silim cercurile guvernante din S.U.A să pună capăt agresiunii din Vietnam, să treacă la reglementarea problemei vietnameze pe baza drepturilor legitime ale poporului vietnamezCrearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud va juca, în mod neîndoielnic) un rol de seama în mobilizarea forțelor patriotice ale țârii și obținerea victoriei definitive a poporului vietnamezExpunînd, în continuare, poziția partidului său în ce privește situația din Orientul Apropiat, vorbitorul a susținut că datorită împotrivirii hotărîte a popoarelor arabe și sprijinului efectiv din partea Uniunii Sovietice și a altor state socialiste, au fost zădărnicite încercările imperialiștilor de a răsturna regimurile progresiste din țările arabe, de a restabili pozițiile colonizatorilor.în avangarda luptei pentru progresul social al omenirii — a subliniat tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal — se află sistemul mondial al socialismului, care se afirmă ca cea mai puternică forță revoluționară a contemporaneității. întărirea sistemului mondial socialist contribuie într-o măsură hotărîtoare la schimbarea continuă a raportului de forte în lume în favoarea socialismului. în dauna imperialismului.In continuare, vorbitorul a arătat că comuniștii mongoli acordă o însemnătate vitală întăririi continue, multilaterale, a prieteniei frățești dintre R. P. Mongolă și U.R.S.S., a legăturilor strînse dintre Partidul Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. EI a spus că solidaritatea frățească cu Uniunea Sovietică și cu P.C.U.S., sprijinirea lor multilaterală, constituie o parte componentă a internaționalismului proletar.în mod firesc — a arătat în continuare vorbitorul — consfătuirea a- cordă o mare atenție luptei popoarelor din acele țări socialiste care sînt supuse în mod direct agresiunii și a- tentatelor imperialismului — popoarele Republicii Democrate Vietnam. Republicii Populare Democrate Coreene, Cubei revoluționare și Republicii Democrate Germane. De a- ceea. noi sprijinim pe deplin sarcinile și apelurile, conținute în documentele consfătuirii, privind întărirea solidarității cu partidele frățești și popoarele acestor țări.Sub conducerea partidelor marxist-leniniste. popoarele țărilor socialiste obțin succese strălucite în construirea economiei și culturii, în perfectionarea relațiilor sociale socialiste. Experiența construcției noii vieți arată că, în pofida dificultăților întâmpinate. tendința dominantă în lumea socialismului o constituie manifestarea tot mai deplină a avantajelor noii orînduiri economice și so- cial-politice, consolidarea relațiilor. 

mat părerea că este necesară menținerea tuturor celor patru capitole, întrucît consfătuirea nu-si poate propune obiective realiste fără să analizeze situația concretă creată în lume, fără a defini baza pe care este posibilă unitatea partidelor comuniste. Vorbitorul a formulat critici la adresa conducătorilor P. C. Chinez și a Congresului al IX-lea al acestui partid. El a condamnat curentele scizioniste, subliniind în acest context importanta reafirmării principiilor marxist-leniniste în documentul principal al consfătuirii. Dacă vom fundamenta întreaga noastră activitate practică pe ceea ce apropie comuniștii din toate țările, dacă vom înmulți contactele între partidele frățești prin întîlniri bilaterale, multilaterale. regionale si vom sti să generalizăm activitatea teoretică a partidelor, dezvoltând ne această bază știinta marxist-leninistă. divergentele actuale din mișcarea comunistă si muncitorească internațională pot fi depășite. Ceea ce ne unește este mult mai puternic decît ceea ce ne desparte.în continuare, vorbitorul a subliniat că teoria nu indică decît direcțiile generale, de aceea. în activitatea lor practică partidele comuniste și muncitorești trebuie să aplice principiile general valabile ale mar- xism-leninismului la condițiile specifice ale fiecărei țări, tinînd seamă de stadiul de dezvoltare si experiența istorică concretă a tării respective.
Ă

Apoi, el s-a referit la necesitatea ca comuniștii să ducă o luptă neobosită împotriva oricăror încercări ale burgheziei și aliaților lor de a falsifica marxism-leninismul, să combată cu consecvență toate tendințele revizioniste.Se vorbește astăzi mult — a spus D. Urbany — despre principiul independenței și despre dreptul propriu al fiecărui partid în lupta îrr , potriva imperialismului și reacțiuriîi precum și în construirea socialismului. Este bine că aceste principii se oglindesc și în proiectul documentului principal. Este vorba de principii juste care fac parte din arsenalul concepțiilor noastre fundamentale. Partidele comuniste hotărăsc singure asupra activității lor, ele , au drepturi egale în mișcarea comunistă mondială. Ele răspund pentru activitatea și politica lor în fața clasei muncitoare din propria țară. Dar ele au și îndatoriri internaționaliste, răs- punzînd și față de mișcarea muncitorească internațională. în zilele noastre, mai mult ca oricînd, succesele și insuccesele luptei împotriva dușmanului de clasă în propria țară depind, în mare măsură, de succesele și insuccesele clasei muncitoare în lupta împotriva imperialismului șl, îndeosebi, de întărirea sau slăbirea sistemului socialist mondial.în încheiere, vorbitorul s-a referit la unele aspecte ale activității interne a P.C. din Luxemburg.

frățești, de clasă, dintre popoarele statelor socialiste pe baza principiilor internaționalismului socialist, egalității în drepturi și ajutorului reciproc. J. Țedenbal a afirmat apoi că ar fi incompatibil cu poziția proletară de clasă în abordarea problemelor vieții sociale să se înfățișeze orînduirea social-politică din țările socialiste ca nedemocratică, iar relațiile lor reciproce ca inegale. -Este necesar să relevăm că forțele Imperialismului internațional îndreaptă ascuțișul luptei lor, în primul rînd, împotriva țărilor sistemului socialist. Aceste forțe au încercat nu o dată „să respingă" socialismul cu ajutorul aventurilor militare, și nici în prezent nu renunță la lupta armată directă.O parte componentă deosebit de importantă a luptei antiimperialiste, forța cea mai activă care subminează temeliile dominației monopolurilor în țările capitaliste, a spus în continuare vorbitorul, o constituie mișcarea muncitorească.Urmărim cu un sentiment de solidaritate fierbinte și admirație lupta bărbătească a comuniștilor din țările capitaliste, care, în condiții grele și complexe, în pofida jertfelor și a lipsurilor, a represiunilor sălbatice și terorii, stau în fruntea bătăliilor de clasă ale oamenilor muncii împotriva orînduirii bazate pe exploatare și asuprire, împotriva aventurilor militare ale imperialiștilor, a renașterii fascismului, pentru democrație, independență națională și socialism.Puternicele mișcări greviste ca șî celelalte acțiuni de luptă ale muncitorilor, țăranilor, intelectualității, tineretului, studenților, ale celor mai largi mase, desfășurate în ultimii ani în S.U.A., Franța, Italia, Spania, Japonia, țările Americii Latine și în alte regiuni ale lumii demonstrează noile mari posibilități ale luptei antiimperialiste, precum și rolul crescînd al partidelor comuniste.Pe o treaptă calitativ nouă s-a ridicat mișcarea de eliberare națională a popoarelor. Ca urmare a prăbușirii sistemului colonial imperialist, a a- pariției unui mare număr de noi state naționale în Asia și Africa, la ordinea zilei stă sarcina lichidării ultimelor rămășițe ale colonialismului.Una din trăsăturile importante ale etapei contemporane în desfășurarea revoluțiilor de eliberare națională o constituie faptul că unele tinere state au pășit pe calea necapitalistă de dezvoltare, care asigură posibilitatea lichidării înapoierii moștenite din perioada colonială și a creării condițiilor pentru trecerea la socialismNoua direcție a dezvoltării țărilor eliberate întâmpină numeroase dificultăți. este supusă multor încercări. Pentru a înăbuși mișcarea de eliberare a popoarelor, imperialiștii încearcă prin toate mijloacele să fo-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

(Urmare dîn pag. a Vl-a)losească greutățile acestor state și sprijină cercurile reacționare din a- ceste țări, pun la cale comploturi criminale împotriva guvernelor legale, încearcă să dezbine rîndurile luptătorilor pentru independență națională și progres social.în aceste condiții, trebuie subliniată însemnătatea deosebit de mare a luptei hotărîte împotriva mașina- țiunilor imperialiștilor și sateliților lor, însemnătatea întăririi colaborării popoarelor din aceste țări cu mișcarea comunistă internațională și vlăstarul său — sistemul mondial socialist. Experiența istorică, inclusiv experiența țării noastre, arată că numai pe calea întăririi alianței cu țările socialiste, cu mișcârea muncitorească internațională, sînt posibile dezvoltarea socială progresistă a țărilor eliberate și apărarea independenței lor împotriva atentatelor imperialismului și neocolonialismului.în actualele condiții ale dezvoltării mondiale, cînd creșterea torțelor socialismului și democrației deschide noi posibilități pentru lărgirea acțiunilor noastre, în fața tuturor partidelor comuniste și muncitorești se ridică mari sarcini pe linia activizării luptei împotriva imperialismului internațional.Consfătuirea noastră, pornind de la experiența colectivă a partidelor comuniste și muncitorești, stabilește cu claritate principalele direcții ale luptei împotriva dușmanului comun. Baza platformei unității de acțiune a tuturor detașamentelor mișcării revoluționare mondiale o constituie, ca
Cuvîntarea tovarășului

Tunji Otegbeia,
\

șeful delegației marxist-leniniștilor nigerieniDelegația noastră — a spus vorbitorul — sprijină documentul principal prezentat consfătuirii, document care generalizează experiența activității partidelor frățești, constituie o armă eficace în lupta lor împotriva imperialismului.Apreciind că întărirea colaborării între țările socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar asigură sistemului mondial al socialismului posibilități crescînde de a acționa în calitate de principală forță mo- ,’.trice în lupta, pentru, pace, eliberare națională și socialism, vorbi- " torul a arătat în'continuare că epoca noastră, epoca trecerii de la capitalism la socialism, se caracterizează prin realizări fără precedent ale țărilor socialiste, ale luptei muncitorilor din țările capitaliste, ale mișcării de eliberare națională din Asia, Africa și America Latină.în același timp, epoca noastră este marcată prin slăbirea forțelor imperialismului.El a făcut apoi o trecere în revistă a acțiunilor agresive ale imperialismului pe continentul african stăruind asupra situației din Nigeria.în această țară, imperialiștii și-au unit eforturile pentru a scinda țara și a slăbi lupta revoluționară a poporului, folosind în acest scop naționalismul reacționar. Sperăm că
Cuvîntarea tovarășului Meir Vilner,

secretar general al C»C* al Partidului Comunist din Israel (R>A.K.A.H.)

Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești — a spus vorbitorul — constituie p e- tapă importantă în calea spre întărirea unității mișcării comuniste internaționale. El a arătat că comitetul central al partidului a discutat documentul principal prezentat spre dezbaterea consfătuirii și l-a aprobat.Documentul elaborat tn mod colectiv de comisia pregătitoare reflectă factorii comuni care unesc mișcarea comunistă. Pe această bază, mișcarea noastră își va putea intensifica lupta antiimperialistă, va putea întări unitatea de acțiune a partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste în lupta pentru pace și democrație, pentru independența popoarelor și socialism, va putea desfășura lupta politica și ideologică atît împotriva oportunismului de dreapta care alunecă spre social-democratism, cît și împotriva aventurismului de „stînga" Vorbitorul a a- firm'at că, după părerea partidului său, principala primejdie în mișcarea comunistă o constituie, în prezent, naționalismul.Documentul consfătuirii noastre — 
a spus în continuare Meir Vilner — respinge concepțiile dogmatice cu privire la imposibilitatea preîntîm- pinării războiului mondial. Aceste concepții nu au nimic comun cu a- plicarea creatoare a principiilor leninismului în noua situație internațională Documentul nostru arată in același timp lipsa totală de fundament a concepțiilor revizioniste care subapreciază pericolul de război.

Cuvîntarea tovarășului Aii Yata,
secretar generalPartidul nostru a examinat, cu prilejul mai multor ședințe ale forurilor sale superioare, situația actuală din lume. Una din concluziile principale la care am ajuns constă în aceea că raportul de forțe pe plan mondial, fiind de mult în favoarea noastră, este acum susceptibil să facă noi progrese !n direcția intereselor popoarelor. Convingerea noastră este că forțele motrice ale acestor schimbări 

și pînă în prezent, lupta împotriva primejdiei unui nou război mondial, pentru apărarea păcii și a principiilor coexistenței pașnice. Participants la consfătuire subliniază pe bună dreptate importanța și semnificația acțiunilor unite în realizarea acestor scopuri Desigur, activitatea, partidelor comuniste îndreptată spre rezolvarea acestor sarcini urgente va contribui la coeziunea continuă a mișcării comuniste internaționale, va ridica unitatea noastră la un nivel și mai înalt. Aceasta va exercita, neîndoielnic, o influență pozitivă asupra întăririi alianței forțelor socialiste, de eliberare națională și democratice din lume.Consolidarea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale reprezintă factorul fundamental în unirea tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, în activizarea acțiunilor lor de luptă împotriva imperialismului. Vorbitorul a arătat apoi că în mișcarea comunistă există multe dificultăți serioase și divergențe — pe care el le-a atribuit pătrunderii influenței dizolvante a oportunismului.Aceste greutăți și divergențe nu constituie însă un factor determinant în dezvoltarea țărilor socialiste și a mișcării comuniste, căci factorii care acționează în mod permanent și care unesc partidele și țările frățești sînt mult mai puternici decît acei care le despart. Divergențele existente pot fi depășite numai ca rezultat al eforturilor active, neobosite, ale partidelor frățești, prin acțiunile lor unitare și coordonate pentru realizarea țelurilor comune.
J Țedenbal a formulat totodată o 

adevărații prieteni ai poporului nigerian își vor da seama de situația existentă și o vor aprecia într-un mod care va contribui la o mai bună clarificare a problemelor.Imperialiștii s-au folosit de contradicțiile dintre burghezie și grupările conducătoare feudale din Nigeria și au început să finanțeze despărțirea regiunii orientale a Nigeriei. Exami- nînd problema separatismului în Nigeria, marxist-leniniștii trebuie să țină seama de consecințele acestui fenomen atît pentru Nigeria, cît și pentru întreaga Africă. Ei trebuie să ■ atragă atenția asupra conținutului mișcării separatiste, asupra forțelor ei motrice interne și externe.în primul rînd, fiecare țară africană a avut de rezolvat probleme naționale complexe, moștenite de pe urma trecutului colonial. Se știe că imperialiștii au ațîțat naționalismul reacționar în Congo (Kinshasa), în Uganda și Kenya, pentru a scinda aceste țări. Ei vizează apariția unor state pitice, mai ușor de dominat de către neocolonialiști cu ajutorul regimurilor marionetă. în al doilea rînd, energia care ar putea fi folosită pentru întărirea frontului antiimperialist, s-ar cheltui în. cursul luptei între naționalități. în orice caz, ar avea de cîștigat numai imperialiștii.
Nu trebuie să pierdem din vedere

Forța revoluționară fundamentală a zilelor noastre este sistemul mondial socialist. Nici un eveniment internațional nu poate fi just apreciat din afara luptei de clasă dintre două sisteme mondiale — socialist și capitalist.în prima linie a luptei antiimperialiste se află eroicul popor vietnamez De partea lui se află solidaritatea- și sprijinul întregii omeniri progresiste. Victoriile poporului vietnamez pe cîmpul de luptă și victoriile sale politice, exprimate prin cîștigarea de partea sa a opiniei publice de pe toate continentele și prin izolarea agresorilor americani, constituie o uriașă contribuție la lupta noastră comună împotriva imperialismului, pentru pace și progres.In continuare, vorbitorul a formulat critici și atacuri la adresa P.C. Chinez și a politicii acestuia.Referindu-se la principiile relațiilor dintre partidele comuniste, Meir Vilner a arătat că fiecare partid comunist își stabilește independent politica pe baza marxism-leninismului, în conformitate cu condițiile specifice naționale ale fiecărei țări El a susținut părerea că principiul hotă- rîtor în relațiile dintre partidele comuniste îl constituie solidaritatea frățească șl coordonarea acțiunilor în lupta lor comună împotriva dușmanului imperialist.După aceea, el a spus : interesele internaționale și naționale ale fiecărui partid nu numai că nu se contrazic, dar, în esență reprezintă un tot unit. Nu există și nu pot exista nici un fel de contradicții antago

al Partidului Eliberări! și Socialismului (Maroc)trebuie căutate In unirea și colaborarea forțelor revoluționare.Coordonarea acțiunilor revoluționare antiimperialiste — a spus vorbitorul — nu poate consta într-o simplificare a problemelor, ce ar crea doar o unitate ^parent.ă a punctelor de vedere. Ea trebuie să ducă la o unitate reală care, ținînd seama de diversitate, să facă o sinteză a părerilor nu numai ale partidelor pre

serie de critici și atacuri la adresa P.C. Chinez, a politicii acestuia și a conducătorilor săi..în continuare, vorbitorul a spus : La consfătuirea noastră care își concentrează atenția principală asupra problemei luptei împotriva imperialismului, problemele divergente nu pot fi ridicate pe prim plan. Ar fi cu atît mai nejust să se ceară rezolvarea tuturor divergențelor ca o condiție a coordonării acțiunilor împotriva dușmanului comun. însuși faptul convocării actualei consfătuiri și adoptarea documentelor propuse spre examinare vor fi un important pas pe calea înlăturării treptate a dificultăților existente. Partidul nostru s-a pronunțat și se va pronunța și de acum înainte, alături de celelalte partide, pentru înlăturarea cu răbdare a divergențelor dintre partidele comuniste, pe baza principiilor internaționalismului proletar.Delegația noastră își exprimă deplinul acord cu propunerea P.C.U.S. și a altor partide frățești in legătură cu organizarea sistematică a schimbului de păreri și ținerea unor conferințe teoretice internaționale.O sarcină primordială a partidelor comuniste și muncitorești este lupta ideologică neîmpăcată împotriva tuturor formelor oportunismului Lenin a subliniat nu o singură dată că lupta împotriva imperialismului ră- mîne o frază goală și mincinoasă dacă nu este legată în mod indisolubil de lupta împotriva oportunismului. Trebuie relevat faptul că revizionismul, atît de dreapta cît și „de stînga", duce nu numai Ia denaturarea învățăturii marxist-leniniste. El duce, de asemenea, la slăbirea baze

faptul că contradicțiile dintre Imperialiști și-au găsit expresia și în problema separării. Imperialiștii din S.U.A. și Franța au urmărit să pună mîna pe bogatele zăcăminte petrolifere, din Nigeria, care aparțin Angliei. Separatiștii nu au fost decît pioni pe tabla de șah a imperialiștilor.în afară de aceasta, marxist-leniniștii nigerieni consideră că numai o Nigerie unită va putea lupta în mod eficace împotriva exploatării țării de către capitalul străin, pentru independentă economică.Aș dori să subliniez că lupta pentru menținerea unității Nigeriei este lupta împotriva imperialismului, o contribuție la cauza eliberării naționale și independenței depline. în legătură cu aceasta am dorit să ne exprimăm recunoștința față de toate forțele antiimperialiste, care ne a- cordă un ajutor moral și material în lupta noastră. Sîntem deosebit de recunoscători P.C.U.S. și întregului popor sovietic.în continuare, vorbitorul a adus critici conducătorilor P. C. Chinez.în încheierea cuvîntăril sale vorbitorul s-a referit la pregătirile pe care Ie fac comuniștii nigerieni pentru a sărbători centenarul lui V. I. Lenin.în documentul principal — a con

niste între cerințele internaționalismului proletar și adevăratele interese naționale ale fiecărui popor. Există însă o altă contradicție, în- tr-adevăr antagonistă. Este contradicția dintre internaționalismul proletar și naționalismul burghez.în legătură cu situația din Orientul Apropiat, vorbitorul a spus : Vărsările de singe continuă de doi ani. Fiecare zi aduce noi victime în rîndul ambelor părți. Așa-numitu) război de șase zile continuă de fapt de peste 700 de zile. în Israel ca și în țările arabe crește numărul văduvelor, al orfanilor, al răniților și invalizilor.Una din consecințele războiului din iunie a fost ofensiva largă asupra libertăților democratice și drepturilor muncitorilor. Numeroși conducători și sactiviști ai partidului nostru, precum și alți reprezentanți ai opiniei publice care se pronunță împotriva războiului și anexiunilor teritoriale au fost arestați. Șovinismul extremist și isteria războinică au contribuit la o deplasare spre dreapta în mișcarea muncitorească și în viața social-politică a Israelului. Elementele extremiste reacționare și-au întărit pozițiile în guvern și în afara lui.Prin poziția sa în problema războiului din iunie 1967. pe care l-a calificat drept un război agresiv din partea Israelului, partidul nostru — a «pus vorbitorul — a demonstrat că Israelul nu este un bloc reacționar, unit, al militariștilor și imperialiștilor, că în Israel există forțe care întind arabilor tn mod sincer mîna 

zente, ci și ale celor care nu sînt aici, precum și ale celor care, mîine, se vor alătura mișcării noastre.Vorbind despre situația internațională actuală, Aii Yata a spus . Imperialismul, ca sistem, nu a încetat să existe și, în consecință, continuă să constituie o primejdie pentru întreaga omenire, prin tendința sa spre dominație mondială Imperialismul consideră, pe drept cuvint, că siste

lor ideologice ale partidelor comuniste, la renunțarea la lupta de clasă, la contopirea cu dușmanii de clasăEste remarcabil faptul, a spus în continuare conducătorul delegației Partidului Popular Revoluționar Mongol că actuala consfătuire a par-, tidelor comuniste și muncitorești se desfășoară în condițiile cînd comuniștii și oamenii muncii din întreaga lume se pregătesc să întîmpine aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.Genial continuator al învățăturii și activității revoluționare a lui . Marx și Engels, conducător recunoscut al clasei muncitoare internaționale, V. I. Lenin a fost un mare prieten și învățător al popoarelor asuprite, cărora le-a arătat singura cale justă spre eliberarea națională și socială. Poporul mongol leagă pe drept cu- vînt libertatea și independența sa, succesele și victoriile în construirea noii vieți de numele nemuritorului Lenin, de măreața sa învățătură care reprezintă o armă de luptă a tuturor detașamentelor mișcării comuniste mondiale.învățătura veșnic vie a lui Lenin a devenit în epoca noastră un izvor de forță și însuflețire pentru milioanele de oameni din toate țările lumii în lupta pentru pace, democrație, eliberare națională și socială, pentru socialism și comunism. Sărbătorirea jubileului leninist va fi fără îndoială un eveniment de uriașă importanță, care va uni și mai mult sub steagul invincibil al marxism-le- ninismului, măreața armată a luptătorilor pentru viitorul fericit al o- menirii.
tinuat Otegbeîa — se prevede că după consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești se vor ține reuniuni mai largi ale reprezentanților forțelor antiimperialiste mondiale, pentru a se întări și mai mult unitatea de acțiune a popoarelor în cadrul luptei comune împotriva imperialismului. Vrem să subliniem necesitatea urgentă de a se ține asemenea consfătuiri la nivel internațional și regional, mai ales în A- frica.Firește că fapte care se referă la diferite structuri social-economice din Africa nu au fost încă lămurite pe deplin. De aceea, este nevoie de studierea lor mâi amănunțită. Cu toate acestea, asemenea termeni cum sînt „calea necapitalistă" sau „calea necapitalistă progresistă de dezvoltare". pot să dezorienteze mișcarea revoluționară din Africa, întru- cît ei pot fi interpretați în mod diferit în cursul unei lupte crescînde a forțelor patriotice din Africa pentru înfăptuirea revoluției nationaldemocratice. pentru independență e- conomică și culturală deplină de neocolonialism. Trebuie avut în- vedere că. etapa necapitalistă de dezvoltare 1 într-o tară sau alta nu reprezintă un stadiu final al revoluției. Această etapă este doar o perioadă de trecere în procesul revoluției de eliberare națională.Comuniștii africani trebuie să formuleze principiile generale ale a- precierii problemelor teoretice referitoare la Africa, să facă schimb de experiență în luptă, pentru, a a- duce o contribuție mai temeinică la cauza dezvoltării gîndirii marxist- leniniste, pentru a deveni o forță mai influentă a mișcării de eliberare africane, pentru a-și aduce contribuția la lupta pentru pace, eliberare națională, democrație și socialism.
spre colaborare în lupta pentru pace, împotriva dușmanului comun — imperialismul.Partidul nostru luptă pentru soluționarea politică a actualei crize din Orientul Mijlociu prin îndeplinirea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967Trebuie menționat că îndeplinirea rezoluției Consiliului de Securitate este refuzată nu numai de conducătorii Israelului, ci și de cercurile extremiste arabe care, paralel cu cererea justă de evacuare a trupelor israeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate și satisfacerea drepturilor naționale ale popoarelor pales- tinean și arab, se pronunță împotriva a însăși existenței statului Israel.Totodată, vorbitorul a afirmat că refuzul cercurilor guvernante ale Israelului care se conduc după ideologia sionistă, de a îndeplini rezoluția Consiliului de Securitate, constituie principala piedică spre o reglementare pașnică. ■,Meir Vilner a relatat că poziția pe care el s-a situat la 7 iunie în legătură cu rezoluția adoptată atunci de consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești a stîrnit o campanie anticomunistă în Israel și că unele cercuri au cerut interzicerea partidului său.Noi considerăm ca fiind de cea mai mare importanță și urgență sarcina luptei pentru coeziunea tuturor forțelor din Israel, fără deosebire de concepții politice și apartenență de partid, care acționează împotriva politicii de ocupație, pentru pace Partidul nostru consideră că lupta pentru interesele de zi cu zi și drepturile oamenilor muncii constituie o sarcină urgentă și importantă. în condițiile cînd nu încetează bubuitul tunurilor, clasa muncitoare și alți oameni ai muncii din țară continuă lupta pentru interesele lor de clasă.
mul socialist este forța principală care îi combate și limitează influența De aceea, ei nutrește mereu speranța de a distruge socialismul pe cale militară El încearcă zadarnic, prin războaie locale, ca în Coreea și Vietnam, prin subversiune, ca în Cuba, prin provocări repetate să distrugă construcția socialistă în anumite țăriPe de altă parte, imperialismul consideră „lumea a treia" drept domeniul său propriu, își apără cu în- dîrjire privilegiile, reprimă mișcările pentru independență și nu se dă înapoi de la nici o crimă pentru a menține neocolonialismul El face eforturi pentru a cuceri noi poziții și a consolida cele pe care le ocupă. 

în sfîrșit, imperialismul american continuă cucerirea economică a altor țări capitaliste. Toate acestea constituie o rețea complexă și strînsă, încadrată de pactele militare N.A.T.O. și S.E.A.T.O. Este evident că imperialismul american rămîne fidel sie însuși și este constant în ambițiile sale. El și-a modificat numai metodele, ținînd seama de evoluția mondială.Dar, în același timp, trebuie constatat că, în ciuda agresivității sale, imperialismul nu îndrăznește să dezlănțuie un al treilea război mondial pentru a-și extinde hegemonia asupra lumii. Aceasta se datorește forței militare și economice a țărilor socialiste, în primul rînd a Uniunii Sovietice, raportului politic de forțe favorabil socialismului, voinței de pace a popoarelor care n-ar șovăi să se ridice împotriva imperialismului american și să răstoarne edificiu) capitalist mondial. Deși pare nera- țional ca imperialismul să recurgă la război, nu se poate prezice că a- ceasta nu se va întîmpla.Mișcarea de eliberare națională a cunoscut, după cel de-al/ doilea război mondial, un progres continuu, constituind o sursă esențială a crizei și slăbirii imperialismului. Se poate prevedea o dezvoltare importantă a acestei mișcări. Lupta dusă de ea nu numai că zdruncină sensibil imperialismul, dar dezvăluie potențe revoluționare de netăgăduit, căci eliberarea economică și politică duce la eliberarea socială și, prin aceasta, deschide perspective socialismului. Ca și tovarășii lor din țările socialiste și țările dezvoltate, comuniștii din „lumea a treia", în ciuda slăbiciunii lor numerice, au datoria de a conduce și organiza masele, de a orienta lupta muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, de a-i dezvolta conținutul politic revoluționar pentru a duce popoarele noastre spre eliberarea totală și spre socialism.Doctrina noastră ne permite să evaluăm just rolul burgheziei locale, fără a o supraaprecia sau subaprecia
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fi. MARTINEZ VERDUGO, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Mexic, și-a exprimat convingerea că actuala consfătuire va constitui un pas important în lupta împotriva imperialismului, pentru independența națională, pace și socialism, numai dacă va contribui la întărirea unității de acțiune a comuniștilor din întreaga lume și la crearea celor mai bune condiții pentru o discuție ulterioară asupra numeroaselor probleme ridicate de realitatea contemporană. Ea nu trebuie să tindă la condamnarea politicii vreunui partid, fie că participă sau nu la consfătuire. Vorbitorul a declarat că în cadrul mișcării comuniste internaționale nu este valabil principiul centralismului democratic și de aceea nu poate fi acceptată adoptarea de hotărîri prin majoritate de voturi Contraatacurile imperialismului și succesele sale parțiale în unele locuri nu au. putut schimba direcția progresistă a evoluției internaționale. Forțele luptătoare împotriva imperialismului, pentru transformarea socialistă a societății definesc astăzi direcția evoluției în lume. Revoluția devine o problemă practică într-o serie de țări. Centrul de greutate al acțiunilor noastre devine elaborarea unei alternative reale la puterea burgheziei, alternativă care să deschidă calea spre socialismVorbitorul a subliniat că în Interiorul mișcării noastre există probleme serioase ce se datoresc influenței unei totalități de factori care cer o studiere atentă. Transformarea divergențelor în sciziune se datorește încălcării normelor după care trebuie să se conducă în relațiile lor partidele comuniste și muncitorești Respectarea acestor norme reprezintă una din condițiile necesare ale restabilirii u- nității mișcării comuniste.
prim-secretar 
Comunist din 

acordul cu te-

K. KOLIfiNIS, 
al C.C. al Partidului Grecia, și-a exprimat zele din documentul principal și din alte documente ale consfătuirii. Poporul grec și forțele progresiste din țară. în avangarda cărora pășesc comuniștii, duc o luptă grea, aspră. însoțită de numeroase jertfe, pentru eliberarea de regimul antipopular imDus prin forța armelor.Din păcate, partidul comunist și celelalte forte democratice nu au reușit să dea reacțiunii o ripostă înainte de lovitura de stat militară, deși raportul de forțe permitea acest lucru. Cauza constă în faptul că liderii partidelor burghezo-democratice. mai a- les Uniunea de Centru, care se aflau Ia putere, au refuzat, călăuzindu-se efupă ideologia anticomunismului, să colaboreze cu forțele de stînga.Vorbitorul a subliniat importanța luptei pentru unitatea ideologică și organizatorică a Partidului, pentru puritatea principiilor marxist-leniniste. în cuvîntarea sa. vorbitorul aadus injurii la adresa Partidului Comunist Chinez și a conducătorilor acestuia.

R, SANTftlS. conducătorul de
legației Partidului Comunist din Ni
caragua, a declarat că Comitetul Central al partidului său aprobă documentele prezentate la consfătuire.Trecînd în revistă lupta poporului din Nicaragua, vorbitorul a arătat condițiile grele în care se desfășoară aceasta, subliniind că. în prezent, nu există activitate politică, democratică și revoluționară la care co

și fără a pierde din vedere prioritatea fundamentală a luptei împotriva imperialismului.Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg de unele aspecte ale neocolonialismului, subliniind în concluzie că împotriva acestuia trebuie luptat cu o energie susținută și cu o solidaritate bazată pe principiile internaționalismului proletar, prin unirea e- forturilor popoarelor exploatate, ale proletariatului din țările capitaliste și ale sistemului socialist mondial. Ținînd seama de importanța luptei duse de popoarele „lumii a treia" împotriva imperialismului, implicațiile internaționale directe și indirecte ale acestei lupte, piedicile de natură militară, economică și politică pe care le întîmpină, lipsurile existente în organizarea forțelor sale revoluționare, considerăm ca solidaritatea internațională față de această luptă trebuie pusă în practică cu o grijă și intensitate cu totul deosebite.Noi considerăm că țările în curs de dezvoltare trebuie să se sprijine în primul rînd pe ele însele, adică să recurgă la naționalizarea bogățiilor lor de. bază. Ele trebuie să realizeze o planificare revoluționară și totodată realistă, pentru a elibera economia lor, a-și asigura o dezvoltare suverană, a lichida structurile sociale care împiedică progresul. Aceste țări trebuie să-și formeze rapid cadre naționale pentru a nu fi tributare tehnicienilor din țările capitaliste.Pentru a realiza aceste sarcini este de neînlocuit și vitală colaborarea cu țările socialiste. în acest spirit este întocmit programul imediat al partidului nostru.în continuare, vorbitorul a analizat situația politică din Orientul Apropiat și a expus pe larg poziția partidului său în această privință.Referindu-se la problemele unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a tuturor forțelor revoluționare mondiale, vorbitorul a subliniat, printre altele, că partidele trebuie să desfășoare un efort răbdător de căutare și analiză pentru a ajunge la cauzele reale ale di

muniștii să nu participe. în lupta populară, patriotică, împotriva imperialismului și a dictaturii lui Somoza. Partidul Comunist se orientează spre realizarea unității de acțiune a tuturor forțelor antidictatoriale. antioligarhice și antiimperialiste. în această luptă nu este exclusă posibilitatea ciocnirii directe cu armatele cotropitoare ale imperialismului. El a salutat apropiatul jubileu al aniversării lui Lenin, ară- tînd că nu există un mod mai bun de a cinsti amintirea marelui Lenin și de a sublinia ideile sale nemuritoare decît urmînd învățătura sa, îndeplinind îndatoririle asumate față de popoarele țărilor noastre și ale întregii lumi.Vorbitorul a criticat politica Partidului Comunist Chinez.
HALED BAGDAȘ, secretar ge

nerai al C.C. al Partidului Comunist 
din Siria, a arătat că nu numai comuniștii, ci și toți oamenii cu vederi progresiste din Siria speră că va fi restabilită coeziunea rîndurilor mișcării comuniste internaționale. în continuare, vorbitorul a atacat Partidul Comunist Chinez și pe conducătorii acestuia.După ce a expus punctul de vedere al partidului său asupra evenimentelor din Orientul Mijlociu, el a arătat că popoarele arabe, împreună cu prietenii lor, luptă pentru lichidarea consecințelor agresiunii. A- ceasta este sarcina principală aflată în fața Siriei, iar Partidul Comunist din Siria, în colaborare cu alte forțe politice ale lumii arabe, luptă pentru rezolvarea ei prin metode politice, adică prin îndeplinirea rezoluției din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate.Lupta eroică pe care o duce poporul din Vietnamul de sud sub conducerea Frontului Național de E- liberare — a spus H. Bagdaș — ajutorul multilateral acordat de Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, solidaritatea internațională — iată factorii victoriei hotărîte asupra imperialismului american.

PAUL VERGES, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Reunion, a arătat că această consfătuire reflectă năzuința crescîndă de unitate în mișcarea comunistă. El și-a exprimat acordul cu concluzia potrivit căreia, în situația actuală, caracterizată prin dezvoltarea contradicției fundamentale dintre forțele socialismului și cele ale imperialismului, forțele socialismului sînt superioare. Acest lucru este just, chiar dacă imperialismul american a devenit mai agresivAmintind teza conținută în declarația consfătuirii din 1960 în care se sublinia că în zilele noastre nu numai în Uniunea Sovietică, ci și în celelalte țări socialiste a fost lichidată posibilitatea restaurării capitalismului vorbitorul a spus : A admite după 9 ani de noi succese ale acestor țări că manevrele politice și ideologice ale adversarului pot clătina o țară socialistă ar însemna să subapreciezi forța statului socialist, să zdruncini încrederea maselor.Poporul din R. D. Vietnam a dovedit tăria de nezdruncinat a tînă- rului regim socialist supus atacului imperialist. Poporul din Răunion consideră succesele țărilor socialiste, ca și cele ale mișcării comuniste și muncitorești din țările capitaliste, drept propriile sale victorii. Verges 
a arătat apoi că documentul princi

vergențelor, în lumina înțelegerii dezvoltării țărilor socialiste și a partidelor comuniste, dezvoltare care are Ide în situații istorice — materiale și culturale — diferite și inegale.Trebuie să respectăm cu stricteto principiul discuțiilor și tratativelor tovărășești pentru a lichida punctele de disensiune, să renunțăm definitiv la atacuri, să nu cedăm temperamentului și amorului propriuAșa cum se arată în documentul principal, trebuie să veghem la menținerea și întărirea democrației în relațiile dintre partidele frățești, canț sînt responsabile în fața clasei muncitoare, a popoarelor lor și nu trebuie să riște amestecul în afacerile lor interne. Trebuie să existe între noi egalitate în drepturi, independent de forța, de condițiile de luptă, de situația geografică, ceea ce nu exclude o gradație a responsabilităților.Partidele noastre trebuie să-și asigure din plin responsabilitățile pe plan internațional, ceea ce implică apărarea necondiționată a proletariatului în ansamblul său, și în fiecare țară, solidaritatea, fără restricții, cu toate popoarele antrenate în luptă și cu toți cei ce militează împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru eliberare națională, progres, democrație. socialism și pace. Solidaritatea se impune chiar și față de cei cu care avem divergențe. Unitatea noastră nu se poate pecetlui și întări decît pe baza internaționalismului proletar, care este una din caracteristicile fundamentale ale oricărui partid comunist și muncitoresc.în încheiere, tovarășul Aii Yata s-a declarat de acord cu propunerea de a se organiza o conferință antiimperialistă. El a propus ca înaintea terminării consfătuirii actuale, un grup de partide frățești să fie însărcinate să ia contact cu anumite forțe antiimperialiste și, împreună, să lanseze un apel în vederea unei întîlniri preliminare care să discute ideea și modalitățile convocării conferinței antiimperialiste mondiale.

pal conține o anumită subapreciere a posibilității schimbărilor rapide și adesea hotărîtoare în acele regiuni ale lumii unde acționează mișcarea de eliberare națională. De asemenea, în documentul principal sînt insuficient reflectate contradicțiile dintre țările socialiste, precum și dintre partidele comuniste Este necesar ca relațiile dintre partidele comuniste să fie bazate nu numai pe principii juste, ci și pe respectul reciproc. Unitatea mișcării comuniste trebuie să se întemeieze pe acele norme care s-au creat după dizolvarea Cominternului. Internaționalismul proletar înseamnă lupta plină de abnegație pentru dezvoltarea mișcării revoluționare în propria țară și, totodată, sprijinirea activă, morală și materială a mișcărilor revoluționare din toate țările lumii.în încheiere, vorbitorul a arătat că numai după încheierea consfătuirii, Partidul Comunist din Reunion va hotărî asupra atitudinii sale față da documentul principal.
R. RADMfiNESH, prim.se. cretar al Partidului Popular din Iran, a arătat că desfășurarea consfătuirii internaționale va constitui un pas important spre asigurarea unității și coeziunii rîndurilor mișcării comuniste.și muncitorești. Delegația partidului său aprobă în întregime documentele consfătuirii Vorbitorul a criticat și blamat politica Partidului Comunist Chinez și pe conducătorii acestuia.El și-a exprimat convingerea că a- ceastă consfătuire va justifica speranțele sutelor de milioane de oameni care luptă în condiții dintre cele mai grele.în Vietnam și Orientul Mijlociu, în uzine și fabrici, pe străzile capitalelor europene și americane, în ilegalitate și în închisori, împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru o viață liberă de exploatare și de robia colonială

■a

M. SANCHEZ, șeful delegației P.C. din Republica Dominicană, a subliniat necesitatea studierii problemelor noi și s-a pronunțat împotriva formulărilor cu privire la căile revoluției,. cuprinse în documentul discutat, și în special împotriva formulărilor cu privire la calea pașnică.El a afirmat că documentul principal depășește cadrul ordinii de zi, stabilită la întîlnirea consultativă de la Budapesta,Vorbitorul a respins teza potrivit căreia menținerea păcii este sarcina principală a luptei comuniștilor din lumea întreagă și că lupta pentru dezarmarea generală și totală are perspective.de victorie înainte de a fi distrus imperialismul. Partea a treia a documentului principal poate fi aprobată de partizanii păcii, dar nu constituie, a afirmat Sanchez, un program pentru mișcarea comunisță internațională El a declarat că nu va semna documentul principal, întrucît acesta nu face o apreciere asupra fenomenelor noi, nu dezvăluie situația reală din lagărul țărilor socialiste. Vorbitorul a subliniat apoi că partidul său acordă o înaltă apreciere tacticii și politicii naționale, promovată de o serie de partide, dar pe care nu trebuie să le împărtășească în mod obligatoriu întreaga mișcare Partidul său este gata să participe la acțiuni comune împotriva imperialismului, să mențină relații cu toate partidele, indiferent de divergențele ideologice sau cele privind metodele de realizare 
a unității.
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VIZITĂ TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICILE SOVIETICE BALTICE

RIGA 15 — De la trimișii Ager- 
pres Mircea Moarcăș și Silviu Po- 
dină : în cursul zilei de duminică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și so
ția, împreună cu membri ai delega
ției P.C.R. la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești, și-a continuat scurta 
călătorie în Republicile Sovietice 
Baltice.

Dimineața, după o scurtă ieșire 
In largul Golfului Finic, la bordul 
unei ambarcațiuni, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat un colhoz 
pescăresc din apropierea capitalei 
R.S.S. Estone. Conducerea colhozu
lui a prezentat oaspeților unele din 
secțiile de producție..

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe colhoznici 
pentru rezultatele bune obținute și 
Ie-a urat noi succese în creșterea 
avutului obștesc și a bunăstării tu
turor.

La amiază, C.C. al P.C. din Es
tonia, Prezidiul Sovietului Suprem 
al R.S.S. Estone și guvernul Re
publicii au oferit un dejun în cins
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a soției sale, a membrilor delega
ției P.C.R.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat.într-o atmosferă priete
nească, tovarășii A. P. Vader, se

cretar al C.C- al P.C. din Estonia, 
și Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte toasturi.

La plecarea din Tallin, pe aero
port, la solicitarea postului de ra
dio eston, secretarul general al 
C.C.' al P.C.R. a făcut o declarație 
în care și-a exprimat satisfacția 
de a fi vizitat capitala R.S.S. Esto
ne și de a fi cunoscut cîteva din 
realizările acestei republici sovie
tice. în timpul vizitei în R.S.S. 
Estonă, oaspeții români au fost 
însoțiți de V. E. Dîmșiț, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. P. Vader, secretar 
al C.C. al P.C. din Estonia, W. I. 
Klauson, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Estone, A. A. 
Miurisep, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Republicii.

După-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care-1 în
soțesc au sosit la Riga. Oaspeții 
români sînt însoțiți de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. E. Dîmșiț.

Pe aeroportul capitalei R.S.S. Le
tone se aflau în întîmpinare A. E. 
Voss, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Letonia, J. E. Kalnberzin, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Letone, V. P. 
Ruben, președintele Consiliului de

Miniștri al Republicii, N. Beluha, 
secretar al C.C. al P.C. din Leto
nia, și alte persoane oficiale.

în drum spre Riga coloana mași
nilor oficiale s-a oprit la Salaspils, 
la locul unde a fost înălțat un im
presionant complex cultural, în 
memoria celor peste o sută de mii 
de oameni uciși de naziști în anii 
ultimului război în lagărul de con
centrare care s-a aflat aici. S-a 
păstrat un moment de reculegere.

A fost vizitată expoziția realiză
rilor economiei naționale a R.S.S. 
Letone deschisă la Riga. Directorul 
expoziției a prezentat oaspeților 
standurile și exponatele principale 
și i-a informat despre succesele re
marcabile obținute de industria 
R.S.S. Letone și perspectivele sale 
de dezvoltare.

în cartea de onoare a expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sem
nat următoarele : „Ne-a produs o 
impresie deosebit de plăcută expo
ziția realizărilor economiei națio
nale a R.S.S. Letone, oglinda grăi
toare a potențialului economic de 
înaltă tehnicitate a acestei Repu
blici Sovietice.

Urăm poporului leton ca, alături 
de celelalte popoare ale U.R.S.S., 
să obțină noi și mari succese în 
opera de edificare a noii orînduiri".

HELSINKI

CONGRESUL
MONDIAL Al FEMEILOR

HELSINKI 15 (Agerpres). — La Helsinki s-au deschis lucrările celui de-al II-lea Congres Mondial al Femeilor, convocat de F.D.I.F, La Congres participă delegații ale femeilor din 110 țări, de pe toate continentele. precum și reprezentant! a 25 de organizații internaționale. Din tara noastră participă o delegație condusă de prof. ing. Suzana Gâdea, președinta Consiliului National al Femeilor.Din partea Organizației Uniunii democrate a femeilor din Finlanda, lucrările Congresului au fost deschise de Hertta Kuusinen, deputată în Parlamentul finlandez, care a a- dus un cald salut participantelor la Congres.Secretara generală a F.D.I.F., Cecile Hugel, a prezentat anoi raportul ..Rolul femeii în lumea actuală".Au mai prezentat rapoarte Nguyen Thi Binh. vicepreședinta Uniunii femeilor pentru eliberarea Vietnamului de sud, și Phan Thi An, reprezentanta Uniunii femeilor din R. D. Vietnam, cu tema ..Femeile din Vietnam în lupta împotriva agresiunii a- mericane, pentru salvarea națională", precum și reprezentante din Australia, Uniunea Sovietică, Mexic și Sudan.
Vizita delegației

Frontului Unității
Socialiste

in R. S. Slovacă

agențiile de presă transmit:
La Hanovra (R. F. a Ger

maniei) continuă demon
strațiile muncitorilor, studenților și elevilor de la școlile medii împotriva hotărîrilor municipalității de a majora tarifele la transportul orășenesc în comun cu 33 la sută. Numeroși lucrători de la tramvaie și troleibuze au refuzat să iasă la lucru în semn de solidaritate cu demonstranții. în timpul demonstrațiilor, la care au participat mii de persoane, s-au semnalat ciocniri cu poliția, care a făcut uz de gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost rănite, iar monstranți arestați. peste 100 de de-

Autoritățile din Insula 
Mauritius au interzis Pentru o perioadă de două luni toate reuniunile publice. După cum comentează a- gențiile de presă, aceste măsuri sînt menite să limiteze posibilitățile partidelor de opoziție de a organiza acțiuni împotriva politicii, în special în domeniul economiei, a actualului guvern.

Convorbiri etiopiano- 
ețjiptene. împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, care întreprinde o vizită oficială la Cairo, a avut duminică după-amiază o nouă întrevedere cu președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în cursul căreia au fost abordate probleme .privind relațiile dintre R.A.U. și Etiopia, precum și o serie de aspecte ale situației internaționale actuale.

Intensă activitate 
a forțelor F. N. E. 

in diferite 
zone 

din Vietnamul 
de SudSAIGON 15 (Agerpres). — Peste 20 de poziții fortificate ale armatei saigoneze și ale trupelor S.U.A. dislocate în Vietnamul de sud au fost bombardate în cursul nopții de sîm- bătă spre duminică de artileria F.N.E. Intre principalele obiective ale atacurilor lansate de forțele patriotice s-a aflat din nou marea bază americană de la Da Nang. Totodată, pa- trioții au supus unui bombardament instalațiile militare ale trupelor saigoneze din orașul Bien Boa, capitala uneia din provinciile din Delta Me- kongului. In zona platourilor înalte, activitatea detașamentelor F.N.E. continuă să fie concentrată în sectorul Dak To. Pentru a 39-a zi consecutiv, tabăra specială a forțelor S.U.A. de la Ben Het a fost atacată de pa- trioți. în același timp, două poziții deținute de forțele americane în a- propiere de Tam Ky au fost supuse unor tiruri de mortiere ale unităților F.N E.In ultimele 24 de ore, bambardie- rele gigantice americane „B-52" au efectuat noi raiduri în provinciile Tay Ninh și Binh Long — informează corespondenții agențiilor de presă occidentale.

★
PEKIN 15 (Agerpres). — Pre

mierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, Ciu En- 
Lai, a anunțat în numele guver
nului și poporului .chinez recu
noașterea Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud — informează agenția 
China Nouă.

O declarație 
a guvernului 
R. D. VietnamHANOI 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care denunță noile raiduri ale aviației americane efectuate în ultimele zile asupra provinciilor nord-vietnameze Nghe An și Q'Jang Binh. în declarație se precizează că la 8 iunie avioane „F-4“ au pătruns în spațiul aerian al R. D. Vietnam și au lansat rachete asupra regiunii sudice a insulei Hon Mat și asupra localității Noong De din districtul Ky Son. La numai o zi după aceea, două avioane „Ad-G" au lansat rachete asupra unei localități de la sud de Ben Thuy. La 10 iunie alte avioane „F-4" au bombardat orașul Muong Xen din districtul Ky Son. în aceeași zi, avioanele americane și-au continuat raidurile de bombardament asupra părții de vest a districtului Tuyen. în zilele de 12 și 13 iunie, mai multe avioane au bombardat numeroase localități din districtele Be Le Thuy și Quang Trach, provocînd pagube însemnate populației civileGuvernul R. D. Vietnam, se arată în încheierea declarației, cui.J..'^”ă cu hotărîre aceste acte de violare a suveranității și securității R.D.V. și cere S.U.A. să înceteze imediat asemenea acțiuni criminale.

Confruntarea anglo-spaniolă
în problema Gibraltarului într-o fază acutăLONDRA 15 (Agerpres). — Confruntarea între Anglia și Spania cu privire la Gibraltar capătă un caracter tot mai acut. După ce a închis frontiera Spaniei cu Gibraltarul, guvernul ‘.de la Madrid, afirmă'într-un ărtij, col ziarul „Sunday Telegraph", intenționează să lanseze' o acțiune de „acaparare prin forță" a Gibraltarului.în legătură cu aceasta, ziarul arată că la 2 mile de frontiera cu Spania

sînt concentrate unități de tancuri care ar putea „în timp de 15 minute să înlăture linia fortificată engleză". Făcînd referiri la „observatori bine informați" din Madrid, ziarul „Sunday Telegtaph" este de părere că ,„guver-. nul spaniol ar putea să hotărască o asemenea acțiune în cazul în care blocada economică a Gibraltarului nu va fi încununată de succes".

BRATISLAVA 15 (Agerpres). — 
Delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România, con
dusă de Dumitru Petrescu, vice
președinte al Frontului Unității So
cialiste, care întreprinde o vizită 
în Republica Socialistă Slovacă, a 
sosit în orașul Zvolen.

Oaspeții au vizitat Monumentul 
ostașilor români și sovietici că- 
zuți în luptă pentru eliberarea o- 
rașului Zvolen și au depus o co
roană de flori în memoria eroi
lor.

Vizita delegației în R.S. Slovacă 
continuă.

Cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice uruguayene își exprimă protestul față de apropiata vizită a guvernatorului Nelson Rockefeller, trimisul personal al președintelui S.U.A., Richard Nixon, în America Latină. împotriva vizitei, care urmează să înceapă la 20 iunie, s-au pronunțat uniunea sindicală „Convenția națională a muncitorilor", Federația studenților uruguayeni, Senatul și municipalitatea orașului Montevideo.

ziarist, în cadrul unei conferințe de presă ținute la Rio de Janeiro, că țara sa va fi reprezentată în calitate de observator la lucrările conferinței internaționale a țărilor neangajate. După cum s-a mai anunțat, această conferință urmează să se țină la Belgrad în- cepînd de la 8 iulie a.c.
Satelitul artificial al Pă- 

mîntului „Cosmos-286" a fost lansat în Uniunea Sovietică la 15 iunie, anunță agenția TASS. Satelitul este destinat cercetărilor cosmice, conform programului anunțat anterior. A- paratura instalată la bordul satelitului funcționează normal.
Premiul internațional 

„Antonio Feltrinelli"a fost decernat Corettei King, văduva lui Martin Luther King, liderul populației de culoare din S.U.A., asasinat la Memphis. La ceremonia înmînăiii a asistat președintele Italiei, Giuseppe Saragat. Acest premiu este acordat în fiecare an de un juriu special, „pentru o acțiune excepțională și de înaltă valoare morală și umanitară".
Unități militare ameri

cane staUonate în R. F. a Germaniei au participat deseori, în cursul anilor 1967—1968, alături de trupe spaniole, la manevre în cursul cărora au fost exersate mijloace de reprimare a unor eventuale „rebeliuni" populare din Spania, scrie ziarul „Washington Post", citînd un raport al Comisiei senatoriale pentru problemele externe. în legătură cu aceste dezvăluiri, un pur

tător de cuvînt al Departamentului de Stat a confirmat participarea unităților americane la manevre, în Spania, precizînd însă că acest lucru s-a făcut fără cunoștința Departamentului de Stat și a Pentagonului. El a declarat că rapoartele înaintate de comandanții militari americani ambasadei S.U.A. de la Madrid au prezentat a- ceste manevre drept operații militare de rutină.
Peste 50 000 de persoa

ne au demonstrat duminică în mai multe orașe nipone în sprijinul cererilor privind denunțarea tratatului de securitate japono-ainerican. Poliția a anunțat că 219 persoane au fost arestate în urma unor violente ciocniri care au avut loc între poliție și demonstranți. v
Corespondentul pentru 

Africa occidentală al comPa- niei britanice de radioteleviziune BBC, Peter Stewart, a fost expulzat de autoritățile federale nigeriene. La Lagos nu a fost dată publicității nici o a- cuzație oficială care să motiveze a- ceastă acțiune.
Ziarul britanic „Sunday 

Times" a publicat un articol în care sînt -dezvăluite metodele barbare la care recurg autoritățile polițienești din Republica Sud-Africană împotriva deținuților politici. în articol este citată declarația unui cetățean englez care a fost închis la Pretoria. Potrivit mărturiilor sale, cea mai răspîn- dită metodă de tortură este aceea de a împiedica pe deținut timp de mal multe zile și nopți de a dormi.
1

continua îndrâzneața

călătorie

GENEVA

La Rabat s-a deschis cea 
de-a 3-a conferință a țărilor 
maghrebiene consacrate problemelor educației. în cadrul conferinței, la care participă miniștrii educației ai Algeriei, Marocului, Tunisiei și Libiei, sînt studiate probleme privind modalitățile de înțibunătățire a sistemului de învățămînt și intensificarea cooperării acestor state în domeniul cultural.

Ministrul de externe al 
BraZÎIÎei, j°s° Magalhaes Pinto, a confirmat, răspunzînd întrebării unui
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Exploratorul norve
gian Thor Heyerdahl, 
împreună cu alțl șase 
oameni de știință de di
ferite naționalități, îji 
continuă îndrăzneață 
călătorie spre Indiile de 
vest pe bordul micii 
corăbii „Ra", ponsfruită 
din papirus, după mo
delul celor folosite de 
egiptenii din antichi
tate. Sîmbătă el a trans
mis soției sale o radio

ale corăbiei, aceasta se 
ridică repede, pentru a 
lăsa apa să treacă sub 
ea, și această mișcare 
face ca „Ra" să se com
porte ca o fiinfă umană. 
Ea se mlădiază, se înco- 
voaie, se răsucește, iar

gramă în care arată că 
desfășurarea de pînă a- 
cum a expediției sale 
este suficientă pentru a 
demonstra că navigato
rii Egiptului antic au 
putut răspîndi influența 
lor pînă în țări îndepăr
tate. Vorbind despre legăturile din papirus se 
performanțele corăbiei transformă în mușchi „Ra", Heyerdahl spu
ne : „Cînd valurile lo
vesc în părțile laterale

vii, care lucrează inde
pendent, dar într-o ar
monie deplină".
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Vietnamul de sud. Un atac surpriză al forjelor F.N.E. împotriva unor unități 
ale trupelor americano-saigoneze

NOTĂ

Odiseea proiectului 
„Concorde", departe 
de a fi încheiată, va 
cunoaște un nou capi
tol. ceea ce va înde
părta momentul intră
rii în exploatare a gi
gantului de la Tou
louse. care deocamda
tă există doar în două 
exemplare: unul fran
cez. celălalt englez. A- 
ceastă amînare se da- 
toreste faptului că. 
pentru a grăbi reali
zarea proiectului fran- 
co-vest-german ..Air
bus". guvernul de la 
Paris a hotărit să re
ducă cu 30 milioane de franci creditele pre
văzute pentru progra
mul „Concorde". A- 
nuntind această nouă 
măsură a guvernului, 
reprezentantul Comi
tetului de întreprinde
re al „Societății Na
ționale de studii si 
construcții a mo
toarelor de avion’ 
(S.N.E.C.M.A.) a afir
mat la conferința de 
presă, ținută la 3 iu
nie la Paris că pe lin
gă întîrzierea punerii in exploatare a avio
nului. reducerea cre
ditelor va antrena au
tomat concedierea a 
t 000 de persoane din 
totalul de 17 500 al per
sonalului acesta rom.

Astfel. „Concorde" 
se află din nou în di
ficultate. Dar si in 
privința proiectului 
„Airbus", perspectivele 
nu sînt prea roze. La 
aceeași conferință de 
presă s-a amintit că 
nu s-a realizat încă nici un acord intre gu
vern si constructori 
pentru alegerea unui 
reactor adecvat avio-

măsură mai mare ro
lul său cu omologul 
său vest-german. Pe 
de altă parte, 
S.N.E.C.M.A. s-a vă
zut nevoită să-și înce 
teze lucrările de stu
dii si cercetări in sco
puri civile. în urma re
ducerii cu două treimi 
a creditelor afectate a- 
cestor activități și să 
abandoneze fabricarea

1UCRÂRILE CONFERINȚEI
»

INTERNAȚIONALE A MUNCII•GENEVA 15. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor Comisiei concediilor plătite a Conferinței Internaționale a Muncii, delegatul român Constantin Mănescu a subliniat necesitatea revizuirii actualei convenții în sensul generalizării concediilor plătite. Noua convenție — a spus delegatul român — ar trebui să prevadă un minimum de concedii a- nuale plătite, de o durată determinată, fixată în zile de lucru și exclu- zînd perioadele de incapacitate temporară. Muncitorii tineri în vîrstă de pînă la 18 ani ar trebui să beneficieze de concedii de mai lungă durată. Vorbitorul a sugerat ca noua convenție să prevadă că muncitorii nu trebuie să exercite o activitate remunerată în timpul perioadei de concediu anual.

cu- 
mai 
Ca- 
mi-

zează scopuri rentabi
le si „se bat pentru 
partea leului".

In sfîrșit. avataruri
le programului „Con
corde" se multiplică si 
datorită unor factori, 
de data aceasta, de or
din politic. Intr-o 
vîntare ținută în 
anul acesta în fața 
merei Comunelor,
nistrul britanic al teh-

gerii noului președin
te al Franței.

Dar zilele trec si timpul nu lucrează în 
evantaiul proiectului 
„Concorde". ci al 
concurentului său a- 
merican. Companiile 
aeriene internaționale, 
dezamăgite de incerti
tudinile în legătură cu 
Concorde, își îndreap
tă tot mai mult privi-

Cînd „Concorde"

In fotografie: o 
manifestație a 
populației de cu
loare din Republi
ca Sud-Africană 
împotriva „proiec
tului de constituție* 
din Rhodesia, caro 
consacră politica 
discriminărilor ra
siale — aparthei-

nului franco-vest-ger- 
man. acesta urmînd să 
fie echipat, după toa
te probabilitățile, cu un 
motor american. Dar 
chiar si fără aceasta, 
condițiile participării 
S.N.E.C.M.A la reali
zarea „Airbus“-ului 
devin dificile, iar so
cietatea de construcții 
franceză va trebui 

împartă într-o

turbinelor Industriale. 
După cum afirma 
un reprezentant al 
S.N.E.C.M.A., implica
țiile acestei situații 
sînt si mai largi de
oarece în timp ce in
dustria aeronautică 
naționalizată trece prin momente dificile, de- 
pinzînd de comenzile 
guvernamentale. socie
tățile particulare vi

nologiei. Anthony Weg- 
wood Benn. arăta că, 
față de creșterea cos
tului proiectului han- 
co-britanic „Concorde" 
cu 230 milioane de li
re sterline în cursul 
anilor 1966—1969. sînt 
necesare noi discuții 
între guvernele brita
nic și francez, discu
ții care nu au putut 
avea loc înaintea ale-

rile peste ocean, unde 
perfecționările aduse 
proiectului supersonic 
american reduc han
dicapul inițial al su
personicului franco- 
britanic.

Astfel. alocuțiunea 
ministrului britanic a 
fost imediat urmată de 
replicile vehemente 
ale multor ziare brita
nice. Referindu-se la

aceste perspective, 
presa engleză se ara
tă tot mai nemulțumi
tă de creșterea progre
sivă a costului pro
gramului — sursă de noi tergiversări.

Firește, susținătorii 
„Concorde"-ului nu
Si-au pierdut încrede
rea. mai ales că spe
ranțele lor au fost a- 
nimate în urma „plim
bării" lui „001“, în ziua 
de 5 iunie, pe deasu
pra Parisului la 
400 m înălțime si re
animate. în urma zbo
rului celor doi gemeni. 
„001“ și „002". efectuat 
trei zile mai tîrziu, 
deasupra aeroportului 
Bourget din Paris. Pi
lotul Andri Turcat, 
care a pilotat „001“ în 
zborurile de încerca
re. a afirmat că acesta 
va putea atinge în 
septembrie anul aces
ta viteza sunetului, 
iar în primăvara vii
toare va putea depăși 
de două ori această viteză. Se estimează că 
exploatarea comercia
lă a supersonicului 
franco-britanic 
posibilă abia 
anului 1974. 
atunci, cum 
mai e... un 
bavă.

va fi in cursul 
Iar pînă 

se spune, 
bob ză-

M. P.

Precizările Iranului 
in legătură cu conflictul 

de navigație din estuarul 
Chatt El ArabISTANBUL 15 (Agerpres). — Iranul este gata să semneze cu Irakul un nou tratat care să reglementeze problemele dreptului de navigație în apele estuarului Chatt El Arab în locul celui care datează din 1937, a declarat premierul iranian, Amir Abbas Hoveida, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Istanbul, cu prilejul vizitei sale oficiale în Turcia. Iranul, a spus Hoveida, este gata să înceapă convorbiri cu oficialitățile irakiene în această problemă.Intr-un interviu acordat recent ziarului kuweitian de limbă engleză .Daily News", Șahinșahul Iranului a arătat că „acest tratat nu mai cores punde situației actuale, el fiind încheiat într-o perioadă cînd Irakul era guvernat de englezi. în prezent, situația este alta : un fluviu separă două țări. Este deci normal ca navigația pe apele acestui fluviu să fie reglementată printr-o convenție internațională".

SITUAȚIA
DIN NIGERIA
® CRUCEA ROSIE INTERNA
ȚIONALĂ A SISTAT ZBORU
RILE AVIOANELOR CARE 
TRANSPORTAU AJUTOARE 
VICTIMELOR CONFLICTULUILAGOS 15 (Agerpres). — Un comunicat dat publicității la Lagos a- firmă că trupele federale au respins contraatacurile lansate de trupele biafreze în sectoarele Awka, provocînd acestora pierderi grele în armament și tehnică de luptă. Potrivit comunicatului, trupele federale dețin controlul asupra localităților Umua- hia și Bende. Referitor la situația din alte sectoare ale frontului, la Lagos s-a anunțat că trupele federale au distrus o serie de poduri peste fluviul Niger.

★GENEVA 15 (Agerpres). — Crucea Roșie Internaționala a sistat sîmbătă zborurile tuturor avioanelor care transportau alimente și medicamente victimelor conflictului militar din Nigeria, ca urmare a măsurilor adoptate de guvernul federal de la Lagos împotriva lui August Lindt, coordonatorul misiunii de ajutorare a populației din Nigeria, a declarat un purtător de cuvînt al C.R.I.
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