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Fabrica de
prefabricate
din beton

„Hunedoara”

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

adresat participanților la „masa rotundă11 
privind „Rolul și contribuția tineretului 
la realizarea unui climat de pace

și securitate in Europa"
Am deosebita plăcere să vă adre

sez, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, un călduros 
salut și cele mai bune urări dum
neavoastră — mesageri ai tinerilor 
de pe continentul european, cărora 
In este scumpă ideea colaborării 

țelegeri între popoare, 
i și securității în Eu- 
îme.
dumneavoastră, reuni- 

J1 aceleiași mese a re- 
or unor zeci și zeci de 
ie tineret de diferite 
ilitice și ideologice, de 
vingeri religioase din 
te țările Europei, pre- 
.nificație deosebită în 
prin actualitatea și im- 
ijoră a temei pe care
> să o dezbateți.
î știți, de continentul 
leagăn al culturii, pro- 

âvilizației universale — 
abil legate evenimente 
istoriei mondiale, care 
nat transformări pro- 
ndirea și existența so- 
voltarea societății uma- 
(.ia vieții internaționale, 
"menea, de notorietate 
otul că Europa în de- 
îi a'fost’teatrul a he'nu-' 
licte și conflagrații mi-
> dintre acestea antre- 
mmai popoarele de pe 
nostru, ci și zeci și zeci

de pe întreg globul, 
nenirii incalculabile su- 
larabile pierderi mate
rne. înfăptuirea secu- 
>ene, asigurarea unui 

de pace, bună înțelegere și 
aestlndere reprezintă, de aceea, nu 
numai o aspirație vitală a popoare
lor de pe continentul nostru, ci și 
o piroblemă de importanță funda
mentală pentru întreaga viață in
ternațională contemporană.

Cunoașteți că pentrii securitate 
europeană militează țările socia
liste, alte țări iubitoare de pace, 
cercurile largi ale opiniei publice, 
forțe sociale și politice tot mai di
verse, personalități proeminente 
ale vieții politice și culturale. Este 
incontestabil că aceste forțe, po
poarele iubitoare de pace pot de
termina ca Europa — continent ce 
dispune de un uriaș potențial ma
terial și spiritual — să joace un 
rol uriaș tot mai de seamă în pro
movarea progresului și civilizației 
universale, să-și aducă contribuția 
ei prețioasă la eforturile pentru a- 
sigurarea păcii și securității' inter
naționale.

Reuniunea la București a dum
neavoastră, tineri din toate țările 
continentului, este ea însăși o ex
presie elocventă a curentului favo
rabil ideilor de securitate ce se 
conturează toț mai pregnant în 
viața Europei ; ea se înscrie în șirul 
manifestărilor ce atestă dorința 
celor mai largi cercuri ale opiniei 
publice de a acționa pentru însă
nătoșirea atmosferei politice euro
pene, pentru înlăturarea focarelor 
de încordare și neîncredere, pen
tru dezvoltarea contactelor mul
tilaterale între toate țările și 
popoarele. Acesta este într-ade- 
văr un țel nobil, căruia dumnea
voastră, exponenți ai tinerei gene
rații a Europei : comuniști, socia
liști, radicali, liberali, conservatori, 
catolici, precum și masele de tine
ret de toate orientările politice și 
ideologice, merită să-i consacrați 
energia și forțele, pasiunea și spiri
tul combativ care vă animă.

Noi dăm o înaltă prețuire faptului 
că generația tînăra din Europa și 
din întreaga lume se afirmă în zi
lele noastre ca una din marile foi
țe sociale ale mișcărilor pentru 
libertate, pace și progres social, 
pentru înnoirea și perfecționarea 
organizării societății, pentru o viață 
mai bună.și mai demnă, constituind 
un detașament^ puternic al marelui 
front antiimperialist. Ește un lucru 
remarcabil că dumneavoastră, ti
nerii înaintați de pretutindeni, vă 
ridicați cu hotărîre împotriva celor 
ce vor să dezlănțuie un nou război 
mondial, celor care alimentează 
încordarea internațională, manifes- 
tîndu-vă viguros în sprijinul res
pectării dreptului popoarelor la o 
viață liberă, de sine stătătoare, fără 
imixtiuni din afară, a principiilor 
independenței, suveranității și ega
lității întj-e toate statele — princi
pii de importantă crucială în via
ța politică a epocii noastre, de în
făptuirea cărora depinde salvgar
darea păcii mondiale. Voi, tinerii,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

la Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești 
prezentată de tovarășul

Nicolae Ceaușescu

sînteți primii interesați ca în lume 
să domnească pacea și înțelegerea 
între popoare, ca pe continentul pe 
care trăiți să se înfăptuiască secu
ritatea, să se dezvolte relații de 
colaborare între state, să se respec
te principiile sacre ale independen
ței, să se evite declanșarea unei noi 
conflagrații nimicitoare. Acționînd 
animați de ideile nobile ale priete
niei și colaborării internaționale, 
dezvoltînd largi contacte între di
feritele organizații și categorii de 
tirteri de pe continent, dumnea
voastră, tînăra generație, puteți a- 
duce o contribuție deosebit de pre
țioasă la cunoașterea și apropierea 
între popoare, la dezvoltarea coo
perării intereuropene pe baza sti
mei, încrederii și avantajului re
ciproc. *

Este un fapt verificat de viață, 
dragi tineri, că pentru abordarea 
și soluționarea eficientă a proble
melor păcii și securității Europei 
este necesar ca statele, forțele so
ciale înaintate, inclusiv ale tinere
tului să pornească în acțiunile lor, 
consacrate acestui țel, de la înțele
gerea și acceptarea realităților post
belice, a inviolabilității frontiere
lor existente, de la recunoașterea 
existenței celor două state germane 
și promovarea unor relații normale 
ctracestea,' astfel ca- să șff* poată: a^ 
sigura participarea lor la întreaga 
viață politică europeană și interna
țională. O contribuție de preț puteți 
aduce voi, tînăra generație, la 
lupta pentru desființarea blocurilor 
militare, lichidarea bazelor militare 
străine, retragerea tuturor trupelor 
de pe teritoriile altor state în li
mitele frontierelor lor naționale, 
renunțarea Ia orice manifestări și 
demonstrații de forță, care ali
mentează atmosfera de încordare și 
susoiciuni între state și exercită o 
influentă deosebit de negativă asu
pra vieții internaționale. Este de la 
sine înțeles că în înfăptuirea aces
tor deziderate, ca și a măsurilor de 
dezarmare, cei în primul rînd in
teresați sîrițeți voi, tinerii, pentru 
că povara înarmărilor afectează 
viața voastră de azi, posibilitatea 
de a vă pregăti, de a vă afirma, 
pentru că un nou război ar Iovi a- 
dînc în viitorul vostru, în năzuin
țele voastre nobile spre progres, 
spre o viață mai bună.

Militînd pentru aceste deziderate 
arzătoare, coritribuiți nu numai la 
destindere pe continentul european, 
ci și la îmbunătățirea climatului 
politic general, la asigurarea secu
rității internaționale, la crearea 
condițiilor ca fiecare popor să-și 
poată consacra nestingherit efortu
rile cauzei progresului, dezvoltării 
sale multilaterale.

Dună părerea noastră, asigurarea 
securității europene poate constitui 
o largă platformă de mobilizare și 
unire a celor mai diverse cercuri 
și categorii ale tinerei generații 
de pe continent, vital interesate în 
salvgardarea păcii și destinderii in
ternaționale. Sîntem convinși că, 
acționînd în comun — pe deasunra 
deosebirilor de convingeri politice, 
ideologice si religioase — alături 
de celelalte forțe sociale si politice, 
dumneavoastră puteți influența po
zitiv în măsură însemnată cursul 
evenimentelor politice de pe conti
nentul nostru, puteți exercita o în- 
rîurire eficientă asupra guvernelor, 
asupra oamenilor politici, spriji
nind eforturile și acțiunile acestora 
spre destindere, pace și securitate 
în Europa.

înfăntuirea securității euronene 
reprezintă 
constantă 
statului nostru socialist; cunoașteți

o preocuoare majoră, 
a poporului român, a

T elegramă
Excelenței Sale

Domnului GEORGES POMPIDOU
Președintele Republicii Franceze

Palatul Elysee PARIS
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Republicii Franceze, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, vă 
adresez, Excelență, cordiale felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc această ocazie să-mi exprim deplina satisfacție pentru'teursul 
ascendent pe care l-au luat în ultimii ani tradiționalele relații de prie
tenie dintre țările noastre și totodată convingerea noastră profundă că 
aceste relații vor continua să se dezvolte în interesul comun al popoarelor 
român și francez, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Marți 17 iunie 1969
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că România acționează cu energie 
și perseverență — împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu toate 
statele iubitoare de pace, cu for
țele politice și sociale înaintate de 
pe continent interesate în netezi
rea drumului spre destindere și în
țelegere — pentru realizarea aces
tui important țel al păcii și progre
sului popoarelor. Precum știți, țara 
noastră militează neobosit, în spi
ritul Declarației de la București și 
al Apelului de la Budapesta al sta
telor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, pentru a se parcurge pas 
cu pas drumul spre însănătoșirea 
atmosferei politice pe continentul 
nostru, pentru înlăturarea tuturor 
surselor de încordare între state, 
de amenințare a păcii, pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
între toate țările.

In zilele pe care le veți petrece 
în România veți putea cunoaște 
direct viața tineretului nostru, an
gajat cu toate forțele sale în ma
rea operă constructivă pe care în
tregul popor o înfăptuiește : pro
gresul multilateral al economiei, 
științei și culturii, ridicarea nive
lului de viață materială și spiri
tuală a tuturor celor ce muncesc. 
Tineretul nostru este prezent în 
toate sectoarele vieții economice, 
sociale'-și -politice ale țării, frueti- 
ficîndu-și potențialul creator, afir- 
mîndu-se ca o forță importantă în 
viața societății, bucurîndu-se de a- 
preciereă, dragostea și atenția în
tregului popor. Formarea și pre
gătirea tinerei generații constituie 
o preocupare de prim ordin a în
tregii noastre societăți, care consa
cră însemnate resurse materiale 
și umane instruirii profesionale și 
culturale a tinerilor, educării lor 
în spiritul idealurilor înaintate ale 
umanismului socialist, al respec
tului față de toate popoarele, al 
atașamentului profund față de 
cauza măreață a păcii și progre
sului.

în acest spirit, tineretul român 
și organizația sa revoluționară își 
manifestă solidaritatea activă cu 
forțele democratice și progresiste 
ale tinerei generații din toate ță
rile continentului și ale lumii, dez
voltă legături multiple de coope
rare cu tineretul și organizațiile 
sale de pretutindeni, participă ac
tiv la mișcarea mondială a tinere
tului pentru pace, democrație și 
progres social.

Inițiativa Uniunii Tineretului 
Comunist de a organiza această 
întâlnire consacrată securității eu
ropene exprimă spiritul de înaltă 
responsabilitate cu care tineretul 
român militează pentru idealurile 
de bună înțelegere și apropiere în
tre popoare. Ne exprimăm- convin
gerea că întîlnirea dumneavoastră 
se va desfășura într-un spirit de 
stimă și respect .reciproc, va avea 
un caracter constructiv și va con
stitui un prilej favorabil pentril 
mai buna cunoaștere reciprocă, 
pentru un schimb rodnic de păreri, 
pentru ; “ ‘ 
a unor 
retului i 
lurilor ] 
popoare, 
tinent.

Vă adresez, dragi prieteni, sin
cere urări de succes în desfășura
rea lucrărilor întâlnirii și îmi ex
prim convingerea că ea va fi rod
nică, contribuind la dezvoltarea 
solidarității tinerei generații de 
pe continent în lupta comună a 
popoarelor pentru asigurarea unui 
climat de destindere, cooperare și 
securitate în Europa și în întreaga 
lume.

găsirea căilor de realizare 
acțiuni comune ale tine- 
european, consacrate idea- 
păcii și colaborării între 

!, securității pe acest con-

A intrat In exploatare un nou obiectiv industrial — Fabrica de prefabricate din beton „Hunedoara". în cadrul probelor tehnologice, la linia de tuburi precomprimate cu diametru de 600 și 800 mm se realizează e- lemente care sînt destinate în principal lucrărilor de irigații pentru agricultură. A Început să producă, de asemenea, și linia de stîlpi din beton precom- primat pentru rețele de electrificare.Această fabrică, realizată după 
o concepție modernă este dotată cu utilaje românești, este proiectată în întregime de I.P.I.M.P.C. și executată de unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor și ale altor ministere.In afara produselor menționate, noua unitate va mai produce fîșii cu goluri pentru locuințe, elemente pentru cons- strucții de hale industriale și altele. (Agernres)
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într-o atmosferă de puternic elan creator, de înaltă 
responsabilitate politică si socială, în organizațiile de partid 
a început dezbaterea documentelor pentru Congresul al X-lea

La marele Combinat 
siderurgic din Galați

O ADEZIUNE DEPLINĂ FATĂ DE POLITICA INTERNĂ 
Șl EXTERNĂ MÂRXIST-LENINISTĂ A PARTIDULUI 
NOSTRU

© VOM CONTRIBUI CU TOATE FORȚELE LA ÎNFĂP
TUIREA ÎN CONTINUARE A INDUSTRIALIZĂRII — PIVO
TUL PROGRESULUI GENERAL AL TĂRII
© UN ANGAJAMENT CARE-I ONOREAZĂ PE SIDERUR- 
GIȘTI5 GĂLĂȚENI : 1 500 DE TONE FONTĂ PESTE PLAN 
ÎN CINSTEA CONGRESULUIIdeea e incandescentă, ca însuși metalul plămădit zi și noapte în acest loc pe care oamenii îl numesc simplu „platforma siderurgică", dar nu cu stricte referiri la prașul a- proape recreat de siderurgia românească în ultimii ani, ci încărcat de înțelesuri mult mai bogate, determinate de faptul că aici se află una dintre puternicele temelii industriale ale țării. Ideea, subliniată deopotrivă de oameni atunci ieșiți din schimb, cînd încă mai aveau în ochi urma blîndă a focului nopții petrecute în preajma furnalului, ca și de cei care peste cîteva ore urmau să-și reia locul lingă aceleași flăcări nestinse, era aceea a continuității, a fluxului neîntrerupt al metalului care, aici, la Galați, trăiește una din intensele sale împliniri.Acum, in adunarea generală a organizației de partid, dezbătînd documentele de excepțională însemnătate elaborate în vederea celui de-al X-lea Congres al P.C.R., comuniștii de la furnalul nr. 1 discută, cu responsabilitate, misiunea lor, situînd-o între parametrii unui timp continuu, în dimensiunile cărora se află integrată răspunderea față de opera de continuare susținută a industrializării României..Era în toate cuvintele rostite conștiința acestor oameni aflați in

se elimine 
se facă o 
erau strict

în legătură cu dezbaterea proiec
tului de document final al Consfă
tuirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației române, a 
prezentat următoarea declarație a 
delegației:

Stimați tovarăși,
Delegația Partidului Comunist 

Român a analizat proiectul docu
mentului principal al Consfătuirii 
cu modificările aduse în cadrul co
misiei de redactare. Dorim să sub
liniem că apreciem pozitiv munca 
depusă în comisia de redactare și 
rezultatele bune la care s-a ajuns 
în elaborarea acestui document. 
Apreciem ca pozitiv faptul că s-a 
ținut seama de unele amendamen
te prezentate de o serie de partide, 
între care și de Partidul Comunist 
Român. în acest fel a fost posibil 
să se aducă îmbunătățiri proiec
tului de document, să 
unele neclarități și să 
serie de precizări care 
necesare.

în același timp, nu 
nu ne referim la faptul că în do
cument, mai ales în capitolul I și 
în capitolul al II-lea, au mai ră
mas unele formulări care nu sînt 
suficient de clare și pot crea con
fuzii prin felul în care au fost re
dactate. Desigur că ar fi fost bine 
dacă acestor capitole li s-ar fi adus 
îmbunătățirile și precizările nece
sare. Aceasta ar fi avut o mare 
importanță pentru rezultatele con
sfătuirii noastre.

Ca un exemplu în această 
privință ne referim la modul 
în care este tratată, în unele 
paragrafe, problema divergentelor 
existente între țările socialiste, 
precum și între partidele comuniste 
și muncitorești. Ca urmare, se poa
te crea impresia că aceste diver
gențe se datoresc activității impe-

putem să

tr-un Ioc de chintesență, de trăsătură definitorie a ceea ce a reprezentat, în transformarea din temelii a configurației economice și sociale a României, politica partidului de industrializare socialistă a țării. Fiindcă la Galați s-a înălțat una din marile cetăți ale oțelului și fontei din țara noastră. O cetate căreia viitorul cincinal îi va îmbogăți și mai mult prestigiul și amploarea : în 1975, aproape jumătate din producția de oțel a țării se va realiza la Galați— Tezele C.C. al P.C.R., proiectul de Directive, spunea maistrul furna- list Cornel Boca, documente de importanță vitală pentru viitorul patriei, sînt primite cu adeziune totală de către întregul nostru colectiv Este o adeziune care are drept fundament încrederea de neclintit a poporului în partid. O îndelungată experiență socială confirmă această încredere. In întreaga sa existență, partidul a înfăptuit tot ceea ce și-a propus. O dovedește în mod strălucit întreaga evoluție a României în sfertul de veac care a trecut de la eliberarea țării ; o dovedește mai ales tot ce s-a înfăptuit în perioada care a urmat după Congresul al IX-lea al P.C.R., care a marcat un moment de uriașă însemnătate în viața parti

rialismului — lucru care, după 
părerea noastră, nu este real — și 
că se supraapreciază posibilitățile 
imperialismului de a scinda mișca
rea muncitorească internațională, 
în același timp, se poate crea im
presia unei anumite subaprecieri a 
capacității țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncitorești 
de a respinge orice acțiune a im
perialismului și a propagandei sale 
îndreptate împotriva unității țări
lor socialiste și unității mișcării 
comuniste și muncitorești din în
treaga lume.

în ce privește Orientul Mijlociu, 
am expus poziția noastră și nu do
rim să ne oprim asupra ei, deși 
considerăm că ar fi fost necesar 
ca documentul să trateze cu mai 
multă claritate și problema aceasta.

Apreciem ca pozitiv faptul că în 
cadrul lucrărilor consfătuirii noas
tre s-a făcut un schimb larg de 
păreri asupra problemelor actuale. 
Numeroase partide și-au înfățișat 
preocupările, modul de a acționa 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor mari care le revin în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii.

în același timp, nu putem să nu 
ne exprimăm regretul că în desfă
șurarea lucrărilor, într-o serie de 
intervenții, s-au adus acuzații și 
s-au făcut procese de intenție unor 
partide comuniste și muncitorești, 

Dorim să subliniem, și în această 
scurtă intervenție, că noi conside
răm pozitiv faptul că în document 
nu este criticat și condamnat nici 
un partid frățesc, ceea ce, după pă
rerea Partidului Comunist Român, 
constituie un factor ,de importanță 
deosebită, care lasă deschisă ca
lea pentru a găsi modalitățile de 
normalizare a relațiilor dintre

dului, a țării. Niciodată înaintarea țării pe calea progresului nu a cunoscut un ritm atît de rapid ca în acești ani. Combinatul siderurgic de la Galați, cum bine se știe, este un exemplu viu al realismului planurilor partidului, al capacității sale de a declanșa energia creatoare a poporului. Continuind și adîncind programul de dezvoltare multilaterală a României inițiat de partid, Congresul al X-lea se va înscrie, astfel, la un nivel superior, pe linia acestei neabătute consecvențe, care caracterizează linia politică a partidului".De afară răzbate răsuflarea puternică a imenselor agregate. E un fel de ritm, de fundal sonor al dialogului care se desfășoară în încăperea înaltă cu pereți de faianță ver
Președintele Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe ambasadorul Indiei la București

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni în vizită protocolară 
de prezentare pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Indiei la București, Shri S. Than. 

Telegramă
Excelenței Sale

Dr. KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii 

Islanda, vă rog să primiți, Excelență, cele mai cordiale felicitări și urări 
de fericire personală și de bunăstare poporului islandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

partidele comuniste șl muncitorești 
și de întărire a unității lor.

De asemenea, este deosebit de 
pozitiv faptul că în document se 
menționează că partidele comunis
te participante la consfătuire vor 
milita pentru dezvoltarea relațiilor 
cu partidele comuniste și muncito
rești neparticipante, Noi conside
răm că trebuie să se acționeze 
astfel ca partidele comuniste și 
muncitorești să dezvolte legături de 
strînsă colaborare între ele, atît cu 
acelea care vor aproba documen
tul, cît și cu acelea care nu-1 vor 
accepta, sau îi vor accepta numai 
în parte. Este dreptul fiecărui par
tid de a accepta sau nu documen
tul, în întregime sau parțial, la fel 
cum este dreptul fiecărui partid de 
a participa sau de a nu participa la 
o consfătuire internațională. Aceas
ta, așa cum se subliniază în do
cument, nu trebuie să afecteze în 
nici un fel relațiile viitoare de co
laborare între toate partidele co
muniste și muncitorești.

In acest spirit, Partidul Comu
nist Român declară cu toată răs
punderea, în fața partidelor parti
cipante, a tuturor partidelor comu
niste, a mișcării comuniste interna
ționale că va acționa cu consecven
ță pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, pentru a-și aduce contri
buția la cauza unității mișcării 
noastre, la victoria luptei împotri
va imperialismului, la victoria so
cialismului în întreaga lume.

Delegația Partidului Comunist 
Român declară că acceptă docu
mentul în forma sa actuală șl că va 
acționa pentru a-și aduce contribu
ția la înfăptuirea obiectivelor fun
damentale — unirea tuturor parti
delor comuniste, a tuturor forțelor 
contemporane care luptă împotriva 
imperialismului, pentru pace, pen
tru socialism.

E3G

zuie unde are Ioc adunarea. Tn noaptea ce s-a încheiat, furnalul nr. 1, „instrumentul" cu care lucrează aici 357 de furnaliști, lăcătuși, electricieni, tehnologi, a produs 900 tone de fontă. Cu treisprezece luni în urmă, în noaptea cînd și-a încercat întîia oară focurile, șarja sa cîntărise abia 50 de tone. Diferența, în aceste, repet. treisprezece luni, a rezultat din gîndire, hărnicie, abnegație. Aici e distanța parcursă, deci, într-un singur an — dar nu unica distanță —, fiindcă aceleași zile și nopți fierbinți au fost traversate de multe și diverse evenimente. Eveni-
Platon PARDAU

(Continuare în pag. a IlI-a)

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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Deschiderea lucrărilor „mesei rotunde"
TINERETUL Șl SECURITATEA EUROPEANA

I Ieri dimineața au început la Snagov lucrările „Mesei rotunde** —
l organizată de Uniunea Tineretului Comunist din România — cu tema 
’ „ROLUL ȘI CONTRIBUȚIA TINERETULUI LA REALIZAREA UNUI 

CLIMAT DE PACE ȘI SECURITATE 1N EUROPA". Reuniunea prile-
< juiește un larg schimb de opinii pe această temă intre reprezentanții a 
’ zeci de organizații de tineret din Europa, de cele mai diverse orientări 
l politice și ideologice •).
’ Inițiativa Uniunii Tineretului Comunist din România de a organiza
ț . această reprezentativă intilnire a tinerei generații din Europa se 
i înscrie pe linia preocupărilor constante ale Republicii Socialiste Ro-
> mânia pentru însănătoșirea atmosferei politice pe continentul nostru,
1 pentru înlăturarea surselor de încordare și dezvoltarea colaborării
' multilaterale între state, pentru înfăptuirea securității europene —
ț deziderat major al popoarelor acestui continent, problemă vitală a
■ păcii în lume. Țara noastră, acționînd In permanență, în spiritul De-

clarației de la București și al recentului Apel al statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia către toate statele europene, consideră că 
pentru realizarea acestui obiectiv sînt necesare eforturi permanente 
pentru adîncirea destinderii, largi contacte și convorbiri atit Intre 
reprezentanții statelor, cît și între exponents diferitelor curente de 
opinie publică, manifestarea in permanență a spiritului de înțelegere 
și receptivitate față de toate propunerile și sugestiile constructive care 
tind la acest țel. P.C.R., țara și poporul nostru dau o înaltă apreciere 
rolului și contribuției pe care in zilele noastre tînăra generație, cu 
elanul și combativitatea ce îi sînt proprii, o poate aduce la realizarea 
obiectivului securității europene, ca, în general, la promovarea idealu
rilor nobile ale lumii contemporane. Ecoul larg pe care inițiativa U.T.C. 
l-a avut în rindul organizațiilor de tineret din țările europene evidenția
ză oportunitatea acesteia, însemnătatea și actualitatea ei în contextul ac
țiunilor care urmăresc înfăptuirea pas cu pas a securității europene.

Rostind cuvîntul Inaugural, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a adresat, în numele C.C. al U.T.C., al tineretului din România, un călduros salut participanți- lor. Faptul că un număr atît de mare de organizații de tineret' de diferite orientări politice, filozofice, religioase și de diferite afilieri internaționale au răspuns invitației noastre și sînt reprezentate la această în- tîlnire — a arătat vorbitorul — dovedește interesul și preocuparea majoră a tineretului din Europa față de problemele păcii și securității europene, năzuința sa spre crearea unul climat de bună înțelegere și cooperare între state cu orînduiri sociale diferite.Ca exponenți ai generației tinere, ai organizațiilor pe care le reprezentăm — a arătat el — credem că este necesar să ne concentrăm eforturile spre a reliefa elementele care oferă o bază comună de acțiune în spiritul năzuințelor de pace, cooperare și înțelegere între statele continentului nostru.
Participanții la masa rotundă au 

primit cu vii aplauze și profund 
interes mesajul de salut ce le-a 
fost adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, secretar general al C.C. al 
P.C.R.In continuare, delegațiile au discutat și aprobat programul de desfășurare a lucrărilor „mesei rotunde".Vicepreședintele Uniunii Internaționale a Tineretului Socialist — I.U.S.Y., Miguel Martinez, a propus ca lucrările reuniunii să fie conduse de delegația Uniunii Tineretului Comunist din România. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.Intrîndu-se în desfășurarea pro- priu-zisă a lucrărilor, a luat cuvîntul, din partea U.T.C., tov. Ion Iliescu, care a expus punctul de vedere al delegației române cu privire la rolul și contribuția tineretului la asigurarea unui climat de pace și securitate în Europa. Vorbitorul a subliniat că examinarea raportului de forțe, a perspectivelor însănătoșirii climatului politic de pe continent evidențiază că în prezent există condiții cu mult mal favorabile decît oricînd pentru a bara drumul unei noi conflagrații mondiale și a rezolva problemele Europei în conformitate cu interesele popoarelor, potrivit dezideratului adînc înrădăcinat în conștiința acestora de a fi instaurată o pace trainică, de a se realiza un sistem eficient de securitate colectivă. Tovarășul Ion Iliescu a subliniat lărgirea considerabilă a evantaiului forțelor care sînt conștiente că Europa și civilizația sa nu pot ființa decît în condiții de pace.El a amintit că Declarația de la București din 1966 și recentul Apel de la Budapesta al țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia. care s-au bucurat de un larg si favorabil ecou internațional, relevă faptul că există o unică alternativă la politica forței si a confruntării militare : dezvoltarea multilaterală a colaborării pașnice între state cu sisteme sociale diferite, subliniind necesitatea unirii eforturilor tuturor factorilor interesat! în netezirea drumului spre destinderea si înfăptuirea securității europene. El a menționat că „în ciuda deosebirilor dintre țările noastre, cît si dintre convingerile noastre ideologice, considerăm că sîntem cu toții vital interesați în promovarea unor legături și contacte multiple, a cooperării dintre state în toate domeniile. în eliminarea pericolului unei noi conflagrații mondiale. în asigurarea păcii si securității internaționale. însufle.- țit de ideile generoase ale prieteniei și apropierii între popoare, tineretul poate 'să contribuie în mod eficient la lărgirea și diversificarea contactelor si legăturilor de cooperare dintre țările noastre — factor important al dezvoltării fiecărei națiuni și al progresului general".Reprezentantul român a subliniat apoi că este în interesul tuturor tinerilor de a acționa cu energie pen
Sesiune jubiliară a Institutului de istorie 

„Nicolae Iorga" al Academiei
Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Institutului de istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Republicii Socialiste România, luni dimineața au început lucrările unei sesiuni științifice jubiliare. Au rostit cuvîntări de salut acad. Miron Ni- colescu, președintele Academiei, Nicolae Goldberger, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., prof. univ. Mihai Berza, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de studii sud-est europene, și conf. dr. Radu Manotfescu, prodecanul Facultății de istorie a Universității București.în continuarea lucrărilor, acad. Andrei Oțetea, directorul Institutului, a prezentat raportul intitulat „Rolul Institutului de istorie «Nicolae Iorga» în dezvoltarea cercetărilor istorice de după 23 August 1944".într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la sesiune au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care colectivul Institutului de istorie „Nicolae Iorga" își reafirmă sentimentele de profund devotament față de conducerea de partid și de stat, a- deziunea totală față de politica științifică a partidului nostru, pro

tru crearea climatului în care fiecare popor să aibă deplina certitudine a securității sale, a intangibilitătii granițelor și integrității teritoriale, să fie ferit de pericolul oricărei agresiuni din afară. în lumea contemporană capătă o tot mai largă afirmare principiile respectării independentei si suveranității statelor, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne si respectării dreptului fiecărui popor de a decide de sine stătător asupra căilor proprii de dezvoltare. Viața demonstrează că nu e suficientă numai afirmarea declarativă a acestor principii : tineretul, căruia îi este scump spiritul de dreptate și echitate. este chemat să acționeze cu ho- tărîre pentru a se trece de la afirmarea si recunoașterea normelor de relații dintre state la stricta lor respectare.Pentru noi, tineretul român, nimic nu poate justifica imixtiunile si intervențiile în viața internă a altor țări. încălcarea principiilor fundamentale ale dreptului international, practici pe care le condamnăm si împotriva cărora ne vom ridica întotdeauna cu hotărîre, exprimîndu-ne solidaritatea cu cei care luptă pentru apărarea independentei și ființei lor naționale.în continuare, vorbitorul a arătat că, profund interesată în eliminarea pericolului de război, tînăra generație poate si trebuie să întreprindă acțiuni concrete, să-si unească eforturile cu toate forțele care luptă pentru lichidarea blocurilor militare, pentru desființarea bazelor militare si retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, în limitele frontierelor lor naționale, pentru dezarmarea atomică. împotriva oricăror manifestări menite să intimideze popoarele.Amintind că sînt bine cunoscute prezenta activă a României la dialogul international asupra căilor de înfăptuire a securității europene, activitatea sa vie în cadrul a numeroase organisme Internationale, eforturile perseverente depuse pentru realizarea destinderii si însănătoșirii climatului internațional, inițiativele sale la O.N.ÎJ. privind educarea tinerei generații în spiritul păcii si cooperării între popoare, șeful delegației U.T.C. a arătat că tineretul României socialiste, factor activ de progres în toate domeniile vieții sociale din tara noastră, sprijină unanim eforturile întregului popor si acțiunile statului român îndreptate spre realizarea destinderii, cooperării și înțelegerii între popoare.Ca organizație revoluționară de tineret, Uniunea Tineretului Comunist întreține relații frățești cu organizațiile de tineret din toate 'țările socialiste, cu toate organizațiile comuniste de tineret din Europa, colaborarea si legăturile de solidaritate cu acestea cunoscînd o continuă adîncire. Totodată. în ultimii ani. s-a stabilit un număr crescînd de contacte cu organizații de tineret socialiste, social-de- mocrate. liberale, democrat-crestine. radicale din diferite țări ale Europei Si din alte continente, cu organisme de stat care se ocupă de problemele tineretului. în prezent, Uniunea Tineretului Comunist întreține legături de cooperare si contacte cu peste 200 de organizații de tineret. Și în viitor, 
a continuat tovarășul Ion Iliescu, se va acorda atenție dezvoltării relațiilor bilaterale cu organizațiile de tineret din toate țările, indiferent de orientările lor politice sau afilierea lor internațională»Vorbitorul a menționat apoi, că tineretul român sprijină eforturile depuse de statul nostru pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, securității și a bunei vecinătăți. Inițiativele întreprinse în ultimii ani de organizațiile de tineret din această parte a continentului, extinderea întîlnirilor bi si multilaterale. schimburile si acțiunile comune evidențiază posibilitățile de care dispun organizațiile de tineret pentru a se manifesta ca un factor dinamic în promovarea relațiilor de 

fund principială, constructivă și plină de grijă pentru unitatea de- acțiune a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, strălucit afirmată de delegația C.C. al P.C.R. în frunte cu secretarul general _ al partidului nostru la Conferința internațională a partidelor comuniste de la Moscova.„Ca detașament al intelectualității socialiste, se spune în telegramă, ne angajăm să elaborăm lucrări menite să educe poporul în spiritul patriotismului socialist, al sentimentelor de respect, stimă și fraternitate față de alte popoare, în spiritul, internaționalismului, al colaborării și păcii în lume".în prima zi a sesiunii științifice au fost prezentate comunicările : „Cercetarea istorică în contextul cerințelor științei actuale", „Locul insurecției naționale din România în lupta antifascistă a popoarelor". „Insurecția națională din august 1944 în istoriografia românească și străină", „Acțiuni diplomatice premergătoare insurecției din august 1944", și „Criza guvernării antones- ciene". Comunicările au fost urmate de discuții.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres) 

bună vecinătate. Sînt salutate, totodată, inițiativele similare ale tineretului din alte regiuni ale continentului — de natură să contribuie la cauza cooperării europene și a destinderii Internationale.Uniunea Tineretului Comunist din România își exprimă calda simpatie și sprijinul față de lupta forțelor revoluționare și progresiste ale tinerei generații din diferite țări ale Europei, a tineretului din Spania, Portugalia, Grecia, care, în condițiile grele ale ilegalității, luptă eroic împotriva re- acțiunii, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru dreptate și progres social. Tineretul român își manifestă solidaritatea deplină cu lupta dusă de tînăra generație și organizațiile sale în Africa. Asia și America Latină, împotriva politicii agresive neocolonialiste a imperialismului, pentru cucerirea și consolidarea. independenței, pentru propășirea eco- nomico-socială și progres social. Ne reafirmăm solidaritatea noastră activă cu lupta eroică, plină de abnegație a poporului și tineretului din Vietnam, împotriva agresiunii imperialismului american și hotărîrea de a acorda întregul nostru sprijin politic, moral și material pînă la victoria deplină a poporului vietnamez, se menționează în continuare. Experiența arată că acțiunile unite în sprijinul luptei tineretului din diferite țări ale lumii pentru apărarea drepturilor democratice, a ființei lor naționale, împotriva reacțiunii și imperialismului amplifică eficiența solidarității forțelor păcii din întreaga lume. Organizația Uniunii Tineretului Comunist este convinsă că prin consolidarea și lărgirea continuă a relațiilor de cooperare cu tineretul din toate țările lumii își îndeplinește o îndatorire internaționalistă, contribuie la întărirea unității de luptă a forțelor progresiste ale tinerei generații, la triumful aspirațiilor înaintate ale omenirii.Referindu-se la problemele păcii și securității continentului european, vorbitorul a arătat că acestea pot să devină o platformă largă de cooperare și unire, pe plan national și internațional, a organizațiilor de tineret de diferite orientări, ceea ce ar fi de natură să sporească contribuția tineretului la lupta generală pentru realizarea destinderii, pentru pace și securitate în lumea întreagă.Totodată, organizațiile internaționale de tineret pot și trebuie să desfășoare o amplă activitate îndreptată spre realizarea destinderii, cooperării și apropierii între popoare, a reunirii forțelor celor mai largi ale tinerei generații, pe platforma colaborării, solidarității și unității tineretului în lupta pentru pace și un viitor mai bun.Menționînd în continuare că diferitele inițiative care au precedat masa rotundă, ca reuniunea inițiată de F.M.T.D. la Varșovia în 1967, între organizațiile europene membre și nemembre ale federației, conferința de la Lido din Roma, organizată de tineretul socialist italian, la care au participat organizații de orientări politice diferite. întîlnirile europene studențești, vorbitorul și-a exprimat speranța că schimbul de păreri • care va avea loc în cadrul mesei rotunde va fi rodnic, va deschide largi căi de contacte și colaborare, va facilita evidențierea unor noi posibilități pentru inițierea și organizarea de acțiuni comune și va constitui o contribuție activă a tinerei generații la promovarea unui spirit de înțelegere și respect reciproc între toate popoarele continentului nostru.Uniunea Tineretului Comunist, a arătat în încheiere vorbitorul, sprijină orice noi acțiuni și inițiative similare. menite să reunească reprezentanții tineretului european pentru dezbaterea problemelor de interes comun.După intervenția delegației române din ședința de dimineață, la reluarea lucrărilor, după-amiază, au luat cuvîntul : Howard Legg, membru al Comitetului Executiv al Tine
Ieri a început in sala Teatrului Giulești

Reuniunea Institutului Internațional 

de Teatru

Luni au început In sala Teatrului Giulești din Capitală lucrările reuniunii Institutului international de teatru — I.T.I.,- organizată de Centrul național român pentru I.T.I. și Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale si muzicale din tara noastră. Reuniunea, stabilită în cadrul Congresului I.T.I. din 1967, deschide un ciclu de manifestări a- vînd ca temă ..Dezvoltarea profesională a tînărului regizor". Regizori, profesori, directori de teatre, actori, ziariști din aproape 30 de tari, dintre care numeroase personalități ale vieții teatrale, sînt prezenti la lucrările reuniunii.Cuvîntul de deschidere a fost_ rostit de Pompiliu Macovei. președintele Comitetului de Stat pentru Cultură si Artă. Reuniunii i-au a- dus saluturi artistul poporului Radu Beligan, președintele Comitetului național pentru I.T.I., Palie Brunius, președintele Institutului International de Teatru, și Jean Darcante, secretarul general al I.T.I. în afara vorbitorilor. din prezidiul reuniunii au 

retului Liberal — Marea Britanie; Daniel Antonini, șeful secției internaționale a Mișcării Tineretului Comunist — Franța ; Diener Siegfried, membru al Biroului C.C, al Tineretului Liber German — R. D. Germană ; Rene Ecuyer, secretar al secției Geneva a Tineretului Liber — Elveția ; Manfred Rixen, Tineretul Socialist „Die Falken" — R. F. a Germaniei ; Peter Ackerman, membru al Comitetului Național al Ligii Tineretului Comunist — Marea Britanie ; Peter Bubenberger, Uniunea Socialistă a Tineretului — R. F. a Germaniei.Nota dominantă a intervențiilor prezentate de delegații — atît în ședința de dimineață, cît și în cea de după-amiază, — este caracterizată de faptul că s-au purtat dezbateri sincere, deschise, ceea ce a favorizat un climat de lucru. Climat observat și în intermezzourile ședințelor — pauzele — cînd discuțiile între delegații aparținînd unor organizații de cele mai diferite orientări au continuat spontan, în jurul problemelor de cel mai arzător interes pentru tînăra generație.Lucrările mesei rotunde continuă.•) Au sosit pînă acum la București delegațiile următoarelor organizații: Tineretul Liber, Tineretul Socialist și Tînăra Generație a Partidului Populist din Austria ; Tineretul Comunist, Tineretul Socialist (Wallons), Tineretul Socialist (Flămands), Tineretul Creștin-Democratic și Federația Națională a Tineretului pentru Libertate și Progres din Belgia ; Tineretul ’ Liber din Berlinul occidental ; Uniunea Tineretului Co- munist-Dimitrovist din Bulgaria ; Federația Organizațiilor de Copii și Tineret din Cehoslovacia ; Organizația1 Unită a Tineretului E.D.O.N. din Cipru ; Tineretul Comunist, Consiliul Tineretului, Tineretul Liberal și Tineretul Radical din Danemarca ; Tineretul Liber din Elveția ; Liga Tineretului Democratic, Uniunea Social-Democrată a Tineretului, Uniunea Tinerilor Centriști, Uniunea Tineretului Liber și Uniunea Centrală a Tineretului Social- Democrat din Finlanda ; Mișcarea Tineretului Comunist, Tineretul Socialist (S.F.I.O.) și Comitetul pentru Relații Internaționale ale Tineretului si Educației (C.R.I.J.E.F.) din Franța ; Tineretul Liber German (F.D.J.) din R. D. Germană ; Uniunea Socialistă a Tineretului Muncitor (S.D.A.J.), Tineretul Social-Democrat, Tineretul Democrat Liberal, Uniunea Tineretului Sindical și Tineretul Socialist „Die Falken" din R. F. a Germaniei ; Tineretul Democrat „Lam- brakis" și Tineretul Uniunii de Centru (E.D.I.N.) din Grecia ; Federația Tineretului Comunist, Federația Tineretului Socialist (F.G.S.I.) și Federația Tineretului Socialist al P.S.I.U.P. din Italia ; Uniunea Tineretului din Iugoslavia ; Tineretul Socialist din Luxemburg ; Liga Tineretului Comunist, Campania Tineretului pentru dezarmare nucleară, Mișcarea Tineretului pentru Libertate Colonială și Tineretul Liberal din Marea Britanie ; Federația Tineretului Partidului Muncii, Tineretul Socialist, Tineretul Liberal, Tineretul Democrat-Creștin și Organizația de Tineret a Partidului Socialist Pacifist din Olanda ; Comitetul de Cooperare a Organizațiilor de tineret (O.K.W.O.M.) din Polonia ; Tineretul Frontului Patriotic de Eliberare Națională (F.P L.N.) și Tineretul Socialist din Portugalia ; Uniunea Tineretului Comunist și Federația Națională a Tineretului Socialist (E.N.J.S.E.) din Spania ; Federația Tineretului de Stînga și Federația Tineretului Social-democrat din Suedia : Asociația Națională a Tineretului din Turcia ; Uniunea Tineretului Comunist din Ungaria ; Uniunea Tineretului Comu- nist-Leninist din U.R.S.S. ; Federația Mondială a Tineretului Democrat; Uniunea Internațională a Tineretului Socialist (I.U.S.Y.) ; Comitetul European al Consiliilor Naționale ale Tineretului (C.E.N.Y.C.); Asociația Mondială a Federaliștilor ; Adunarea Mondială a Tineretului (W.A.Y.).

mai făcut parte Rosamund Gilder, președintă de onoare a Institutului Internațional de Teatru, președinta Centrului national din S.U.A.. Ferenc , Hont, vicepreședinte al I.T.I., președintele Centrului national din Ungaria, și artistul poporului Costa- che Antoniu. președintele Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale si muzicale din tara noastră.Participanții au vizitat expoziția de fotografii amenajată în holul Teatrului Giulești. cuprinzînd imagini din spectacole montate Pe scenele românești cu piese din repertoriul național si din literatura dramatică universală. în continuare, regizorul Radu Penciulescu a prezentat un referat despre' ..Pregătirea studentu- lui-regizor în Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca- ragiale" din București". Partea ilustrativă a reuniunii a cuprins, o serie de studii și exerciții realizate de studenți ai institutului bucureștean.Lucrările reuniunii I.T.I. continuă. (Agerpres)

Delegația parlamentară tunisiană cinema
a vizitat județele Bacău și Neamț

Luni, în a> treia zi a călătoriei pe care o întreprinde În țară, delegația Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, condusă de dr. Sadok Mokad- dem, a făcut o vizită în județele Bacău și Neamț. Au fost vizitate Grupul industrial de petrochimie
Vizita delegației Partidului 

Comunist ItalianContinuîndu-și călătoria în țara noastră, delegația Partidului Comunist Italian, condusă de tovarășul Gastone Gensini, a vizitat Rafinăria și Combinatul Petrochimic Brazi, U- zina de autocamioane „Steagul Roșu", obiective de interes social, cultural- istoric și turistic din Brașov.în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, delegația a vizitat grupul industrial petrochimic Borzești, la Galați — combinatul siderurgic și cartierele noi de locuințe, iar la Constanța —
Sesiunea Comitetului administrativ al Uniunii

Internationale a sindicatelor din industriile
1

de petrol, chimie și similareLuni, In sala de marmură a Casei Scînteii, au început lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a Comitetului administrativ al Uniunii Internaționale a sindicatelor din industriile de petrol, chimie și similare, ce se vor desfășura între 16 și 18 iunie la București. La sesiune participă membri ai Comitetului administrativ — reprezentanți ai sindicatelor de ramură din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R. D. Germană, India, Italia, Polonia, România, Siria, Ungaria și Uniunea Sovietică. Iau parte, de a- semenea, în calitate de observatori, reprezentanți ai sindicatelor din Belgia, Irak, Maroc, Sudan, Republica Yemenului de Sud, precum și ai Federației arabe a petrolului.Cuvîntul de deschidere a fost ros
Festivitatea 
a cursurilor 

populareDuminică a avut loc, la sala Palatului, festivitatea de închidere a cursurilor Universității populare București pe anul 1968/1969. Festivitatea, la care au participat peste 3 000 de cursanți, precum și numeroși oameni de știință și cultură din Capitală, a fost deschisă de acad. dr. Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- cademiei, președintele Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. Ion Moraru, . vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a reliefat activitățile educative ce îmbracă multiple forme și care se adîncesc de la an la an, ale Universității populare București. Acad. Remus Rădu- leț, rectorul Universității populare
Dezbatere teoreticăAcademia de științe social-politice Ștefan Gheorghiu și Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., au organizat zilele trecute o dezbatere teoretică privind regimul social-politic din România în anii 1864—1944. Dezbaterile au fost deschise de dr. Ion Stoian, rectorul Academiei de științe social- politice. «Conf. dr. Aron Petric, prorector al Academiei, a înfățișat apoi însemnătatea științifică și ideologică a cercetării aprofundate a regimului so

Cronica zilei
saaaBEBrammnaLuni seara a sosit în Capitală Hassan Abbas Zaki, ministrul economiei și comerțului exterior al Republicii Arabe Unite, pentru a participa la cea de-a V-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte româ- no-egiptene.

★Luni la amiază a sosit în Capitală Fathollah Sotoudeh, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Iran.
★Luni dimineața, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, a plecat spre Haga, într-o vizită oficială, la invitația ministrului agriculturii al Olandei.
★La Muzeul satului din Capitală s-a deschis luni, la amiază, Expoziția de artă decorativă mongolă, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. La vernisaj au vorbit Gheor

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 și 20 iunie, în țară : vreme u- șor instabilă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, mai frecvente în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 30 de grade. In București : vreme ușor instabilă, cu cerul temporar noros. Averse de ploaie. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă.

Borzești, spitalul și policlinica o- rașului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Uzinele de fire și fibre sintetice din Săvinești. Seara, parlamentarii tuni-' sieni au plecat cu avionul spre județul Constanța. (Agerpres)

cooperativa agricolă de producție „Cumpăria", combinatul industrial de morărit și panificație și stațiunile de pe litoral.în localitățile vizitate, delegația P.C.I. a avut întîlniri cu primii secretari ai comitetelor județene ale P.C.R., cu alte cadre de răspundere locale și s-a întreținut cu muncitori din întreprinderi. Delegația a fost însoțită de tovarășul Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R.

tit de Roger Pasere, președintele U.I.S., după care Constantin Herescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., a adresat, în numele Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., un călduros salut participanților la sesiune. Trecîn- du-se la primul punct al ordinii de zi, Pal Forgacs, secretar general al u- niunii, a prezentat „Raportul cu privire la desfășurarea activităților profesionale și regionale ale uniunii, pentru apărarea intereselor economice și sociale ale oamenilor muncii din industriile respective ; participarea uniunii la pregătirea celui de-al VII-lea Congres sindical mondial".Au început apoi dezbaterile generale pe marginea raportului.(Agerpres)
de închidere 
Universității 
BucureștiBucurești, referindu-se la organizarea si desfășurarea cursurilor în perioada care a trecut, a arătat că numărul lor s-a ridicat de la 25 la 33, lecțiile fiind predate de 2 000 de a- cademicieni, profesori și conferențiari universitari, oameni de artă și cultură din Capitală și din țară, în fața a peste 9 000 de cursanți. De asemenea, la activitățile Universității populare București, care cuprind și organizarea de manifestări publice în Capitală' și în țară, au participat, în anul care a trecut, peste 50 000 de auditori — în București și aproape 400 000 în alte localități din țară. • (Agerpres)

cial-politic din țara noastră din perioada 1864—1944, a problemelor metodologice legate de astfel de cercetări, iar conf. dr. Augustin Deac, director adjunct al Institutului de științe istorice și social-politice, a prezentat proiectul tematic întocmit de un colectiv de la cele două instituții organizatoare. In cursul discuțiilor și-au exprimat opiniile peste 20 de vorbitori de la mai multe institute de cercetări și din învățămîntul superior din București și din' alte centre ale țării. (Agerpres)

ghe Focșa, directorul Muzeului satului, și pictorul Luvșanjamt, din R. P. Mongolă. Erau de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Mongole la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Luni la amiază, în sala Clubului finanțe bănci din Capitală, a fost deschisă expoziția de armături și utilaje hidraulice, realizate în uzine de specialitate din R. D. Germană.
★Pentru cercetări de electrofiziolo- gie cutanată, Centrul italian pentru studii de fizică „A. Pacinotti" a a- cordat titlul de membri de onoare și experți ai comitetului medicului loan Florin Dumitrescu, de la Stația de salvare a municipiului București, și inginerilor Carmen Ionescu- Golovanov și Teodor Dănilă, de la Institutul politehnic București.*Juriul expoziției filatelice mondiale de la Sofia a acordat participanților români o Medalie de aur, două, medalii de vermeil, 8 medalii de argint, 6 medalii de bronz argintat și 13 de bronz. Medalia de aur a fost atribuită filatelistului sibian Dengel Ludovic.v (Agerpres)

Un tragic accident de automobil
încetarea din viață a tovarășului Dumitru UsturoiVARȘOVIA 16 (Agerpres). — în urma unui accident de automobil, produs la circa 100 km de Varșovia, și-a pierdut viața Dumitru Usturoi, vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, care se afla în vi

• Noaptea generalilor i PATRIA —
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
0 Străin în casă : REPUBLICA — 9,20;
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FESTIVAL
— 8,45 ; 11,15 ; 15,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 20,15, FAVORIT — 9,45;
11.45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• La dolce vita : LUCEAFĂRUL —
9.30 ; 13 ; 16,45 ; 20, GRADINA DOINA
— 20,30.
O Neîmbltnzita Angelica: BUCU
REȘTI — 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, MO
DERN — 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, STADIONUL 
DINAMO — 21.
• In umbra coltului : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA VITAN — 20,15.
o Anul trecut Ia Marlenbad : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21.
• încotro, omule 7 (ambele serii) : 
LUMINA — 8,30—15,45 In continuare ;
19.30.
• A trăi pentru * trăi : DOINA — 12;
15 ; 18 ; 20,45.
o Program pentru copii t DOINA —
9 ; 10 ; 11.
• Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer : Moar
tea iul Joe Indianul : TIMPURI NOI
— 9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19.
• Ucigașul plătit : CINEMATECA —
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Prințul negru : GRIVIȚA — » ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30. AURORA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30: 
20, la grădină — 20,30. TOMIS — 9—
15.45 în continuare ; 18,15, la grădină
— 20,30.
O Asasinatul s-a comis luni : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
O Lovitură puternică : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
• Vițelul de aur (ambele serii) : DA
CIA — 8—20,15 in continuare.
• Tarzan, omul junglei : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină
— 20,30 ; VOLGA — 8,30—16 In conti
nuare ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18 ; 20,30, MIORIȚA —. 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Riscurile meseriei: UNIREA — 15,30, 
la grădină — 20,15.
O Falstaff : UNIREA — 18.
• Pentru incă puțini dolari : LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15, FLA
CĂRA — 15,30 ; 20,30.
0 Călugărița și comisarul : FLACĂRA
— 18.
0 Pipele : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20. RAHOVA — 18.
0 Vera Cruz : FERENTARI — 15,30 ;
19.30.
0 La Est de Eden : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Vremuri minunate la Spessart : 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Am două mame și doi tați : ARTA.
— 9,15—17,30 în continuare ; 19,45. v 1 
0 Pe plajele lumii : GRĂDINA ARTA
— 20,15.
0 Pe urmele șoimului : VIITORUL —
15,30 ; 20,30.
0 Numai o singură viață : VIITORUL
— 18.
0 Alexandru cel fericit : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; '13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15.
0 comedlanții : MOȘILOR — 15,30 ; 
19, la grădină — 20,30.
0 Rlo Bravo : POPULAR — 15,30 ; 18;
20.30.
0 Tată de familie : MUNCA — 16 ; 18. 
0 Fidelitate : MUNCA — 20.
0 Becket : COSMOS — 15,30 ; 18,30. 
0 Nu vor fl divorțuri : VITAN —
15,30 ; 18.
0 Marele Șarpe : RAHOVA — 15,30 ; 
la grădină — 20,30.
0 Adio, Gringo : PROGRESUL —
15.30. GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 20,15.
0 Apele primăverii : PROGRESUL
— 18.
• Căderea Imperiului Roman : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 19,30.

teatre
O Teatrul de Comedie (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Opinia publică — 20. 
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Femei singure — 20.
0 Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul Național din Craiova (în 
sala Teatrului Mic) : Nu sînt turnul 
Eiffel — 16.
0 Ansamblul folcloric „Perlnlța"1 (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Perl- 
nița mea — 19.

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Ecranul cu păpuși : „Căsuța 

cea mal bună" de T. Eftera 
(I). Interpretează un colectiv 
al Teatrului de păpuși din 
Brăila.

17,50 — Limba engleză. Lecția 62.
18,15 — Pentru tineretul școlar : Vă 

place muzica ? : „Muzica în 
aulă" — Cîntă orchestra ’ de 
studenți „Academica" a Con
servatorului „C. Porumbescu". 
Prezintă Alexandru Șumskl.

18,45 — Șezătoare în Bihor, cu ar
tiști amatori din Mezlad, 
Cucurlș, Cajdeni. Prezintă 
Vasile Donose și Ion Bradu.

19,00 — Din lumea științei.
19.30 — Telejurnalul de seară — Bu

letinul meteorologic.
20,00 — Seară de teatru : — „Femei 

singure" — spectacol couppâ 
în Interpretarea colectivului 
Teatrului „C. I. Nottara* — 
Prezintă B. Elvin. — „Vacanță 
visată" de Marcel Mithos, In 
românește de Rola Florian — 
Interpretează Liliana Tomes- 
cu, Ștefan lordache, George 
Păunescu, Geta Cibollnl. — 
„Telefonul" de Mario Frattl, 
în românește de AI. N. Tos
cani. Cu : Marla Gheorghiu- 
Săniuță șl Anda Caropol. — 
„Portretul unei madone" de 
Tennesse Williams — în dis
tribuție : Gilda Marinescu, 
George Păunescu, Mihai Pru- 
teanu, Emil Gluan, Nana Bu- 
culescu, Cornel Elefterescu.

' Scenografia : Mircea Marosin. 
Regla ; Ion Olteanu.

21,40 — Prim plan : Acad. Horla Hu
lubei — Emisiune de Manase 
Radnev.

22,00 — Publicitate.
22,05 — Douăzeci de minute cu Da

nielle Darleux.
22,25 — 'Tltciâi. Carnet cinematogra

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

zită în R. P. Polonă. In același accident și-au pierdut viața W. Jagusz- tyn, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării a R. P. Polone, J. Halas, consilier la Comisia de Stat a Planificării, și șoferul.
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PREOCUPĂRII COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGULUI POPOR
Pe șantierul luminii

• MARILE REALIZĂRI DIN ACEST CINCINAL CONFIRMĂ JUSTEȚEA LINIEI

IMPRIMATE DE CONGRESUL AL IX-LEA • „SlNTEM RĂSPUNZĂTORI

PENTRU TOT CE SE FACE AZI IN ROMÂNIA" •„DEMOCRAȚIA

REALITATE PREGNANTĂ X SOCIETĂȚII NOASTRE" ® „NE-AM ÎNDEPLINIT

PLANUL, PUTEM VORBI CU FRUNTEA SUS"

La punctul unde1 Dunărea fierbe strîmtorată între Carpați și Balcani, într-o sală situată la etajul I al unei clădiri modeste — sediul șantierului baraj-uzină — comuniștii organizației de bază a lotului centrală I au dezbătut ore în șir, într-o atmosferă de lucru, de analiză lucidă, dar și de însuflețire, documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R.— Am citit Tezele — le-a spus tovarășilor săi dulgherul loan Popa, secretarul organizației de bază — studiat pe îndelete Proiectul de rective. Știm că la noi partidul a cetățenit în ultimii ani un obicei mocratic, acela de a se sfătui cu __t?---- ‘i, de a le cere părerile asupra pro-fa. elor de temelie ale politicii sale. Și iacă de ce, cu mai bine de două luni înainte de Congres, conducerea partidului nostru a publicat aceste documente; ca fiecare comunist, fiecare om al muncii să aibă timp să le consulte, să-și exprime opiniile, să poată contribui la elaborarea programului. a planului de muncă al tării. Este tot un plan, ca acela cu care sîntem noi obișnuiți în munca zilnică, dar un plan infinit mai mare, nu numai pentru că înglobează întreaga suflare a tării, dar pentru că îmbrățișează toate laturile importante ale activității economice ca șl ideologice, problemele orînduirii sociale și de stat, ca și cele ale politicii externe.A subliniat pe scurt cîteva din ideile și cifrele principale ale documentelor și le-a spus :— în toată tara se tin acum adunări ale organizațiilor de bază. Lotul nostru și-a depășit planul, cuvîntul nostru are greutate, putem vorbi cu fruntea sus.A luat cuvîntul Ciortan :— Documentele mîine — a spus el lucruri pe care le nai. Mai ales un

am Di- în- de- oa-

dulgherul NicolaeCongresului de — vorbesc despre cunoaștem perso- ____ ____ ____ _____ constructor cu cîțiva ani vechime știe ce înseamnă politica de industrializare a tării. Pentru mine, care am plecat din comuna Bosia — Iași, politica asta a însemnat Bistrita-aval, Bacău I, Bor- zești. Brazi, Stejaru, adică centrale electrice termo și hidro ; la numai 34 de ani al mei. pot să spun că mă simt ca un veteran, că numele acestor locuri sună în amintirea mea ca niște nume de bătălii istorice, pentru că a fost de luptat nu glumă, și pentru că electrificarea este un capitol de bază din istoria nouă a țării. Sînt de acord din toată inima cu prevederile din documentele Congresului al X-lea pentru că ele exprimă răspunsul poporului nostru la o necesitate a epocii moderne, singura cale prin care putem să înaintăm rapid la nivelul țărilor avansate ale lumii. Iar industrializarea nu e cu putință fără investiții materiale ca și sufletești de muncă, de dăruire. Pe șantierele unde m-am perindat, vreau să spun sincer că n-am lucrat prea bine de la început. Lipsea experiența. După Congresul al IX-lea al partidului, venind pe acest șantier, am simtit parcă alt aer. în primul rînd că mijloacele puse la îndemîna tră sînt mult mai puternice și rienta noastră a crescut și ea. după Congresul al IX-lea am 
o înviorare hotărîtă și în altă vință.Ciortan a ezitat o clipă, căutîn- du-și cuvintele, și a urmat :— în adunările noastre de partid am simțit o atmosferă mai bună ca să pot spune ce am de spus. E un climat democratic, o atmosferă care mă face să simt și eu mai multă răspundere, pentru că atunci cînd știi că vorbești fără opreliști, cînd critici diferite lipsuri și mai ales cînd știi că părerea ta atîrnă în cumpănă, contribuie la măsurile ce se elaborează, te simți și tu mai răspunzător. Subscriu întru totul la indicația cuprinsă în documentele pentru Congresul a) X-lea privind datoria organizațiilor de partid de a dezvolta climatul prielnic dezbaterilor creatoare, astfel ca fiecare comunist să-și poată exprima deschis opinia asupra problemelor puse în dis,cuție. Vreau să .subliniez cu toată răspunderea adeziunea mea deplină la felul științific în care stabilește partidul obiectivele mari ale politicii noastre. Sîntem cu toții uniți în jurul partidului, al politicii sale pentru că e a noastră. Sîntem siguri că marile țeluri cuprinse în documente se vor realiza pentru că am fost martori și făptuitori a tot ce s-a realizat pînă acum. Știm că depinde de noi. de fiecare dintre noi. Și, fiindcă am vorbit de răspundere, vreau să spun că noi, cei din brigadă, ne-am sfătuit și ne luăm în cinstea Congresului următoarele angajamente...Cifrele tier, îți tig de

noas- expe- Dar. simțit pri-

sînt cifre. Dar aici, pe șan- dai seama că un cîș- 
o zi este rezultatul unei

marca oamenilor. Iar prin formare — mi se pare că aici e o idee extrem de importantă 1 — eu înțeleg din documentele Congresului al X-lea că nu e vorba de educarea unor oameni pasivi, ci de ridicarea maselor la un grad de maximă activitate și inițiativă. Documentele Congresului pe care îl întîmpinăm cu hotărîrea de a ne face exemplar datoria reliefează cu tărie și precizie problema activizării maximale a maselor populare în spiritul dezbaterii democratice, al participării largi și reale la conducerea treburilor obștești. Acesta este rezultatul logic al liniei imprimate de Congresul al IX-lea. Pe baza experienței și succeselor dobîndite, sporit încrederea maselor populare, ca și rea acestora în
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încordări de săptămîni. Membrii do partid care iau pe rînd cuvîntul își însoțesc opiniile cu zile și zile smulse "drumul spre hidrocentrala de mîine.— Cofrajele celor două „pahare" de beton pentru viitoarele turbine — cu 5 zile mai devreme decît termenul — se angajează Ion Condurache, care a- daugă : — Visăm de pe acum la viitoarele lucrări. Vorbim despre Cluj, despre Șiret, despre apele țării, trecute în planuri elaborate de partid pentru a fructifica energiile pe care le cuprind și de a economisi astfel mari bogății — lemnul, combustibilii superiori etc. Aceste mari energii și bogății sînt menite să se reverse nu numai în nivelul nostru de trai dar în întregul nostru fel de a trăi. Socialismul creează o puternică bază economică a țării. Dar, în același timp, dezvoltarea noastră economică dă temelie dezvoltării Climatul democratic, s-a vorbit aici

oțesc opiniile cu zile și zile smul- timpului, zile cu care vor scurta

democratice, despre care în ședință, ne ajută să muncim mai bine, să dezvăluim la timp lipsurile, să le înlăturăm mai repede, accelerînd astfel dezvoltarea socială. Intr-un cuvînt, socialismul și democrația sînt de nedespărțit. Această idee, subliniată în documentele pentru Congresul al IX-lea, s-a verificat în practica ultimilor ani și ea ne călăuzește pentru anii ce vin. Sînt pe deplin de acord cu ideea subliniată în Teze că lărgirea democrației socialiste constituie unul din elementele de seamă ale superiorității noii orîri- duiri, ale profundului său umanism.— Sînt evidente toți îmbunătățirile aduse în activitatea ________conomică și în viața socială de Congresul al IX-lea, a spus ipg. Ionel Savulov. în 19G2 am plecat de pe șantier, ca maistru, la facultate. M-am întors la viata de șantier în 1967 și am găsit, pot spune, o îmbunătățire calitativă. Nu numai în ce privește mijloacele de muncă sau stilul dezbaterilor noastre, dar si în privința preciziei. Prin precizie nu înțeleg o noțiune mir tehnică, ci răspundere pentru felul xecută lucrări de mare cum se mînuiesc mașini Preambulul Tezelor ne ne spunem părerea cu privire la toate compartimentele politicii partidului si statului nostru. As vrea să spun cîteva cuvinte despre politica noastră externă. E un capitol pe care st.răbătîndu-1 încercăm, toți cei de aici, împreună cu toți cetățenii țării, o mîndrie legitimă, sentiment pe care
(Urmare din pag. I)

pentru noi substanțiale noastră e-

exigentă si cum se e- importantă, de valoare, cheamă să

mentul de primă importanță — și în plină desfășurare — este cel ce, încă în 1969, va amplifica, pînă la dublare, rîul de fontă a! Galaților. Spre sfîrșitul anului curent, cu trei luni înainte <le termenul stabilit — victorie închinată Congresului partidului — va începe să producă furnalul nr. 2 al Galaților. Iar acest „plural" din 1969 peste șase ani se va rîndu-i, devenind 4 furnale du-și cu și mai adînci aportul la obținerea celor milioane de tone de oțel în proiectul de Directive pentru anul 1975.In adunare ia cuvîntul inginerul loan Dinu : îmi exprim totala adeziune față de modul în care partidul nostru jalonează întreaga dezvoltare a tării pentru viitorul cincinal și anii ce vor urma. Faptul că la baza progresului României va sta în continuare industrializarea socialistă va constitui un puternic pivot, un element care va grăbi ritmul prosperității în toate domeniile. De aceea, nu pot decît să fiu deplin de acord cu această concepție unitară, de perspectivă, în care este elaborată industrializarea socialistă a tării, cu accentul deosebit pus în documentele pentru Congres pe condițiile noastre specifice, pe experiența acumulată, pe gradul tot mai înalt de tehnicitate pe care îl va avea industria de mîine a României. „în 1970, Combinatul siderurgic din Galați va produce 1,7 milioane tone de fontă. Va fi cea mai înaltă producție de fontă a unei uzine din țară. Dar pentru ca să atingem această cotă ridicată. să ajungem apoi la nivelurile superioare pe care le vor stabili documentele Congresului al X-lea al P.C.R.. trebuie să intensificăm eforturile de fructificare a marilor investiții făcute în combinat, să folosim e- ficient utilajele moderne de care dispunem, să gospodărim cu mai multă răspundere timpul de lucru și capacitățile de producție. In ultimele două luni, noi am reușit să ne menținem în pas cu graficul de eșalonare stabilit pentru .atingerea parametrilor furnalului nr.1. Dar furnalul nr. 2. care va intra curînd în producție, va trebui să-si atingă parametrii într-un ritm mult

dubla la și rostin- rezonanțe 10—10,5 prevăzute

Î1 îndreptățește, de altfel, întregul conținut al acestui document. Țara noastră și-a sporit în ultimii ani în mod simțitor prestigiul international, ca militantă dîrză pentru cauza păcii si. înțelegerii între popoare, ca apărătoare principială a egalității în drepturi între popoarele mari si mici, iar partidul nostru internationalist. de care sîntem mîndri. e respectat în mișcarea comunistă internațională ca una din forțele "coeziunii. ca un militant care caută să promoveze tot ce poate apropia si uni comuniștii tuturor țărilor, partidele comuniste si muncitorești, tot ce poate contribui la unitatea mișcării antiimoerialiste.Inginerul Dan Predoiu numără între succesele sale aducerea de la Galati, pe Dunăre, a unei mari platforme plutitoare, o adevărată insulă care a înfipt patru picioare pînă la roca albiei pentru a bate cu maximă putere elementele zăgazului. Modest însă, inginerul a vorbit de astă dată foarte puțin despre activitatea constructorilor, referindu-se Ia problemele de ansamblu ale tării.— E firesc, a spus el, să lucrezi cu entuziasm într-o țară care își afirmă personalitatea, voința ei de progres multilateral întemeiat pe știință : știința conducerii, asupra căreia Conferința Națională, iar a- cum documentele pentru Congresul al X-lea ne îndreaptă atenția, științele țehnice, știința economică, știința calculului, priceperea. Vreau să . subliniez că aceste eforturi ale cetățenilor tării noastre își capătă o valorificare multiplă. Factorul om — prin muncă — își afirmă puterea de creație, măiestria. individualitatea. Unele investiții — cum sînt cele foarte mari de la Porțile de Fier — sînt recuperate numai în cîțiva ani datorită importantei covîrșitoare pe care o are în economia oricărei țări moderne energia electrică. Dar, insist, principaiul rezultat al muncii noastre e factorul om.. Cînd ai oameni pricepuți și dispuși într-o organizare rațională și dibace, poți face minuni. De aceea eu cred că trebuie să dăm importantă mare prevederilor din Teze și Directive cu privire la calificare. Mai ales că se folosește în documente și cuvîntul policalificare. Avem în calitate de comuniști o mare răspundere pentru formarea oamenilor. Această răspundere este întruchipată pe planul țării în creșterea rolului conducător al partidului, iar pe planul activității noastre, a membrilor de partid, pe influența practică dobîndită în for

au in capacitatea ,i încrede- partid. E un proces de accelerare a mersului socialist și democratic care te face să fii mîndru că ești comunist. Mîndrie și pentru politica internă, și pentru cea externă, adeziune sinceră sprijinită de fapte.Ultimii ani, a spus sudorul Mihai Mohora, ne-au adus o dezvoltare marcată a patriotismului socialist, au contribuit mult la educarea tinerei generații în spirit marxist-leninist, de solidaritate cu cauzele progresiste ale lumii, de mîndrie pentru tradițiilecare ... ... ______peste 1 000 de grade, vă spun : căldură se naște unitatea. De căldură pleac;roadele. Căldura cu care ; nostru primește documentele greșului este o expresie a lui în jurul partidului.Ceilalți vorbitori — ing. Stan Mano! e, venit la ședință ca invitat, maistrul constructor Ion Galeș, ing. Gheorghe Zaharia, dulgherul Ștefan Zaharescu — au evocat pe larg tabloul țării de mîine așa cum H citesc din documente.— Ideile călăuzitoare sînt pentru noi niște cofraje, niște forme în care turnăm apoi munca noastră vie. Ea capătă tărie de beton și astfel totul rămîne laolaltă. Munca omului ideile care i-au dat naștere.Cuvintele ni le-a spus, cu cîteva ore înainte de adunare, loan Popa, secretarul organizației de bază. La a- dunare el a vorbit sobru. De față era însă și un membru al comitetului de partid — tov. Petre Mike — care, simțind fluidul de emoție ce traversa sala, a dat deoparte micile însemnări pe care și le pregătise și a vorbit despre Popa însuși, secretarul, amintind o imagine prin care — spunea tov. Mike — „vă văd pe voi toți și nu numai pe voi. ci și pe oamenii acestei țări".— Cînd a început șantierul, a spus tov Mike, încă nu exista organizația de partid, era numai o organizație de bază. Abia în 1965, a- nul Congresului IX s-a întemeiat organizația de partid. Munca mea era mai măruntă. Tov. Popa lucra pe linie de tineret. Cînd întrebam unde', e Popa, oamenii lui’' ară-’, tau o' adîncitură ; acOlo, în fundul gropii. Azi, cînd întreb unde e Popa, mi se arată cota înaltă a celor 77 de metri. Popa este membru de partid, este astăzi maistru. Unii vizitatori se miră de curajul constructorilor care nu se sperie de înălțime. Explicația a simplă : ei au crescut o dată cu înălțimea, metru cu metru. Oamenii acestei țări au crescut o dată cu edificiul construcției socialiste, o dată cu partidul....Afară, orgi de lumină — garnituri de proiectoare, inundau șantierul cu evoluau, caralelor nelor și seînteietoare ale sudorilor, membri ai comitetului de prezenți pe șantier, stăteau

noastre înaintate. Ca sudor lucrez cu flame de din laște unitatea. De la că toate, și recolta și poporul : Con- unității

lumină albă, sub colorate, luminile mobile ale buldozerelor,

Și

care ma- camioa- arcurile Cîțiva partid. ,____ ... . de vorbăcu oamenii pentru adunările din zilele următoare, cu aceeași ordine de zi : dezbaterea documentelor fundamentale ale viitorului României socialiste.
Sergiu FARCAȘAN
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MULT PENTRU CA CERCETAREA SĂ SE AFLE CU UN PAS ÎNAINTEA

CERINȚELOR PRODUCȚIEI

Geologi, chiml.ști, fizicieni din cadrul organizației de partid â Institutului Geologic au dezbătut, într-o atmosferă de înaltă responsabilitate politică și cetățenească, Tezele și proiectul de Directive pentru Congres Trăsătura dominantă a discuțiilor a constituit-o adeziunea entuziastă a comuniștilor față de însu- flețitorul program de înflorire a patriei socialiste jalonat de documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., spiritul de răspundere cu care au fost analizate căile de înfăptuire a sarcinilor ce decurg pentru cercetătorii din cadrul institutului.Răspunderea deosebită care revine acestui colectiv este determinată de faptul că cercetarea geologică, fiind primul pas din lanțul activității geologice,, fără de care nu jSot începe lucrările de prospectare, explorare și apoi exploatarea, concluziile investigărilor științifice reprezintă premi- zele unor certitudini economice de perspectivă. Nu întîmplător ne-am obișnuit să găsim în fruntea programelor de dezvoltare a economiei naționale capitolul cu sarcinile care revin activității geologice, de ale cărei rezultate practice este direct legată lărgirea bazei de materii prime, condiție esențială a întregii dezvoltări economice a țăriiAtmosfera pronunțată de lucru în care s-au desfășurat dezbaterile a fost ilustrată chiar la deschiderea adunării generale de îndemnul secretarei comitetului de partid, ing. Maria Lemne care a apreciat că „prin- tr-o participare activă, concretizată în propuneri, opinii, observații bine fundamentate, comuniștii din cadrul institutului vor contribui la' adoptarea de către Congresul al X-lea al partidului a unor hotărîri care să fie cu adevărat emanația gîndirii colective a partidului, a întregului popor.— Pe măsura aprofundării « marii bogății de idei cuprinse în Tezele și proiectul de Directive, cele două documente programatice de excepțională însemnătate se relevă ca un tot unitar, parte integrantă și ilustrare strălucită'a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, a legăturii trainice între împlinirile prezentului și perspectivele însuflețitoare ale dezvoltării României pe o nouă treaptă a construcției socialiste, arăta prof, dr. docent Dan Rădulescu, directorul institutului. In această lumină, vreau . să-mi exprim deplina .satisfacție față de consecvența neabătută cu care partidul nostru înfăptuiește politica de industrializare a țării, cadru în care munca de cercetare ocupă un Ioc de prim plan îmi exprim deplina aprobare față de orientarea clarvăzătoare enunțată în Teze privind promovarea mai intensă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane ca o caracteristică importantă a dezvoltării economice de viitor. Tntr-adevăr, atît experiența acumulată de țara noastră, în deosebi în perioada care a urmat Congresului al IX-lea, cît și experiența pe plan mondial confirmă excepționala însemnătate pe care dezvoltarea cercetărilor științifice o are pentru intensificarea ritmului în-

tăririi potențialului economic al fiecărei țări. Cercetării geologice îi revin sarcini deosebit de importante pe care le vom realiza cu siguranță. Convingerea mea este determinată de realismul și spiritul științific cu care partidul elaborează programul de dezvoltare economică și socială a patriei, fapt ilustrat grăitor de rezultatele obținute în înfăptuirea și depășirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. în același timp, convingerea mea se bazează oe încrederea în forțele morale și profesionale ale fiecărui cercetător, pe pasiunea și entuziasmul veșnic proaspăt al geologilor".Referindu-se la diferite prevederi ale Tezelor și proiectului de Directive, numeroși vorbitori au arătat că, pe baza concluziilor desprinse din e- voluția României în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea patriei, din analiza activității desfășurate pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al IX-lea, documentele pentru Congresul al X-lea ialonează cu rigurozitate științifică sarcinile fundamentale ale partidului, ale întregului popor în perioada următoare, orientarea întregii noastre politici interne și externe.— Cu un sentiment de înaltă satisfacție a salutat fiecare dintre noi măsurile^ deosebit de importante a- doptate în ultimii ani de conducerea partidului pentru creșterea aportului științei în > întreaga viață economică și socială, pentru coordonarea cercetărilor științifice și orientarea lor spre obiective vitale pentru interesele societății, a spus geologul Haralam- bie Savu. Cu aceeași deplină aprobare relev prevederile din documentele pentru Congresul al X-lea privind dezvoltarea activității de cercetare științifică, sporirea rolului științei în cadrul forțelor de producție, participarea ei activă la progresul general al societății, precum șl cele privind îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. Aceasta va ..ăyea. L.ără...;îndoială repercusiuni, din cele mai importante asupra dezvoltării susținute a economiei și creșterii eficienței activității în toate domeniile vieții sociale. Rezultatele obținute de noi în perioada de după Congresul al IX-lea a] partidului, cînd ne-am dublat volumul activității, reflectă grăitor perseverenta cu care partidul și guvernul impulsionează cercetarea geologică în perspectivă, prețuirea deosebită acordată activității științifice. Ne revin îndatoriri de mare răspundere, de a căror îndeplinire depinde în mare măsură ritmul de dezvoltare a economiei naționale. Proiectul Directivelor Congresului al X-lea pune un accent deosebit ne accelerarea procesului de valorificare a rezultatelor cercetării. Nu ăm făcut încă tot ce se putea face în acest domeniu. Consider că este absolut necesar să insistăm mai mult pentru larga difuzare a rezultatelor noastre, precum și pentru prezentarea imediată, în fața celor interesat!. a concluziilor activității noastre științifice".„Sînt nespus de fericit, a spus geo-
mai alert. Aceasta ne cere, deci, o mai bună organizare a muncii, răspundere sporită fată de calitatea producției, fată de eficienta fiecărui e- fort. Prin întregul său spirit, programul stabilit în proiectul de Directive este un program înalt calitativ și pune în fata noastră datoriile și răspunderile creșterii valorii contribuției pe care ne-o aducem la tezaurul de muncă și inițiativă al poporului".Concretizările cu multe carate u- mane '’e acestei valori se manifestă din plin aici, pe platforma de metal

de Directive. în proiectul de Directive se arată că siderurgia se va dezvolta în direcția creșterii rapide a producției de metal și îmbunătățirii substanțiale a structurii acesteia, prin fabricarea unor sortimente valoroase. Este vorba, aici, implicit, de necesitatea îmbunătățirii calității fontei pe care o producem noi. Or, astăzi, la furnalul nr. 1, încă se mai înregistrează cantităti de fontă declasată, pierderi de valori pe care sîntem datori să le evităm. Socotesc necesare, de aceea, măsuri hotărîte pentru mal buna folosire a fondurilor de •i

lizarea integrală a sarcinilor șl angajamentelor pe 1969.în felul ei, fiecare precizare e evocatoare. Lingă Vasile Roșu spune : de la Hunedoara. La început am tîmpinat dificultăți, dar sudura între oameni, relațiile tovărășești chegate ca urmare a transmiterii perienței profesionale le-au înlăturat. Pe asta ne putem baza și în viitor". Ion Tîrîlă, secretarul organizației U.T.C., relevă necesitatea perfecționării calificării tinerilor muncitori, a unei mai atente îndrumări a elevilor practicant!. Sînt ele-

mine, lăcătușul „Noi am venit în-în- ex-

LA MARELE COMBINAT
SIDERURGIC DIN GALAȚI

3~din cîmpia Galaților. Acum, în adunarea generală a organizației de partid, realizările colectivului sînt rar evocate în cursul dezbaterilor, întrucât efortul cutezanța precădere amintește _______ ________  ___ ___  ..unui colectiv de la furnal, constînd într-o metodă eficace de recondițio- nare a „gurilor de vînt“. menită să aducă importante economii ; nu se fac bilanțuri festive, ample evidențieri. Rezultatele obținute sînt privite ca trepte spre altele — superioare.— Nu o dată ne-am convins, prin puterea faptelor, spune maistrul. Victor Cozianu, de adevărul că în întreaga sa politică, partidul nostru pleacă de la studierea temeinică a realității, de la analiza ei profundă, marxist-leninistă. Exprimîndu-mi a- cordul fată de documentele puse azi în dezbaterea comuniștilor. îmi exprim în același timp aprobarea fată de politica științifică, realistă, a partidului nostru, strălucit ilustrată si de Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul

căutărilor, tot ce ilustrează gîndirii sînt îndreptate cu spre ziua de mîine. Nu se despre recenta inovație a
mica mecanizare, care să se materializeze în îmbunătățiri aduse procesului de producție, modernizarea dispeceratului transportului uzinal, evitarea consumului ineficient de muncă. La noi transportul în uzină este încă greoi, consumă timp mult, iar pentru deplasarea diferitelor piese de schimb se folosesc eforturile fizice, cînd s-ar putea, prin mici mecanizări, îmbunătăți ritmul intervențiilor, spori eficacitatea muncii în ansamblu. In general, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție îmbunătățirii pregătirii profesionale a cadrelor tehnice"Spiritul de lucru, de răspundere, proprii dezbaterilor sînt ilustrate de ‘ faptul că accentul este pus pe sarcinile actuale și de perspectivă, pe deficiențele care trebuie înlăturate, în mod deosebit se subliniază necesitatea concentrării eforturilor către un obiectiv de mare importantă : menținerea furnalului într-un „mers" constant, evitarea oricăror avarii și întreruperi. O concretizare a acestor eforturi va trebui să constea în rea-

mente componente ale unei acțiuni continue, sistematice, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor pe care, în lumina documentelor pentru congres, comuniștii le analizează în adunarea generală în scopul perfecționării omului sub multiple aspecte. Propunerile, observațiile, criticile au toate această unică și generoasă adresă : perfecționare și autoperfecționare.Maistrul Cozma Gheorghe abordează problema asigurării funcționării neîntrerupte a furnalului, prin efectuarea la timp a reviziilor și lucrărilor de întreținere, ca o îndatorire primordială. Inginerul Oancea Buzea, evocînd răspunderile pe ■ care „viitorul nostru foarte concret" le zației conducător trebuie să aport sporit la velor calitative .privind creșterea eficienței întregii activități economice, a subliniat forța de mobilizare a exemplului personal al comuniștilor, datoria acestora de

ridică în fața organi- de partid, al cărei rol continuă creștere reflecte într-un înfăptuirea obiecti- stabilite de partidinse

a fi în primele rînduri ale luptei pentru promovarea noului în producție, în întreaga viață socială. Alții — lăcătuși, șamotori — aflați în diferite puncte ale complexului sistem de relee care e elaborarea fontei, pregătirea dării în folosință a noului furnal, îndeplinirea planului și a angajamentelor din acest an, au făcut diverse propuneri concrete, „la zi“, deschizînd un larg registru de idei bogat lucrative.Exprimîndu-și acordul deplin față de prevederile proiectului de Directive, ale Tezelor, mulți dintre par- ticipanții la dezbateri au relevat legătura organică, unitatea dintre politica internă și cea internațională a partidului, și-au manifestat sprijinul total față de poziția constructivă a- doptată de către delegația P.C.R. în cadrul lucrărilor Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, poziție caracterizată prin spirit constructiv, înaltă responsabilitate față de cauza unității tarilor socialiste și a mișcării comuniste. „Mi-a produs o puternică impresie cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Moscova, cuvîntare pătrunsă de spiritul profund internaționalist, caracteristic întregii politici externe a partidului nostru, a conducerii sale, a spus inginerul Petre Velicescu. Sînt mîndru de consecvența cu care partidul nostru îmbina îndeplinirea datoriilor sale față de popor cu îndeplinirea sarcinilor sale internaționaliste, cu lupta pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume. Este datoria noastră patriotică și internaționalistă, a tuturor comuniștilor români, de a ne intensifica eforturile pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră, pentru a contribui activ la realizarea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale, a întregului front mondial antiimperialist.O clipă plină de intensitate a fost această adunare generală a comuniștilor de Ia furnalul nr. 1 al Combinatului siderurgic al Galaților. Oi clipă care se va prelungi ardent în ardenta lor profesie, o clipă care va converge în înfăptuirea acelui plus de 1'500 tone fontă în cinstea Congresului partidului, o clipă plină de semnificații majore în întîmpinarea viitorului luminos pe care întreaga țară, condusă de partid, îl pregătește într-o comuniune vibrantă de țeluri, într-un efort colectiv de creație.

logul Păun Giurgea, că o coincidență a făcut ca prima ședință la care particip în calitate de membru de partid să fie aceea de dezbatere a documentelor pentru Congresul al X-lea. Sînt hotărît să-mi consacru toate forțele, întreaga capacitate de muncă înfăptuirii sarcinilor ce-mi vor reveni în acest domeniu. îmi permit, totodată, să fac o propunere, întrucît geologia metalelor rare și disperse constituie un domeniu încă puțin explorat la noi, iar toate formațiunile geologice din tară matice, — sînt mulări fi bine matice _ ...tru punerea lor în evidentă".— Consider că va avea efecte dintre cele mai favorabile asupra progresului întregii țări prevederea din proiectul de Directive referitoare la necesitatea ca potențialul științific și tehnic din institutele de cercetare, învățămînt, întreprinderi să fie orientat cu precădere spre soluționarea problemelor legate de producția materială, de dezvoltarea economiei — a spus ing. Corneliu Pandelescu. Totodată, consider că pentru a asigura devansarea prin cercetare a nevoilor producției și a altor sectoare de activitate va avea o mare însemnătate elaborarea pe o perioadă de 10 ani a programului cercetării științifice aplicative și fundamentale, ca parte integrantă a planului cincinal pe perioada 1971—1975 și a schiței de dezvoltare a economiei pînă la 1980. In continuare, vorbitorul s-a angajat într-o sugestivă „citire inversă" a unor cifre reprezentînd creșterile fizice la cîteva produse de bază pentru economia națională. Iată unul dintre aceste raționamente : „Dacă privim în dreptul producției de aluminiu la nivelul anului 1975 citim cifrele de 180—200 mii de tone, adică o creștere la acest sortiment de 168—187 la sută. Aparent, am fi în afara unor obligații imediate, care să asigure atingerea acestui deziderat. O simplă,‘analiză dovedește contrariul. Bunăoară, este știut că resursele de bauxită sînt limitate. Ca atare, se impune necesitatea valorificării de noi materii prime. Tocmai in acest sens propun să intensificăm cercetările in legătură cu posibilitățile de valorificare pentru aluminiu a argilei, să elaborăm un program concret de acțiune în' acest scop".Pe linia acelorași dezbateri angajate se înscrie și cuvîntul tov. Marcel Bleahu, director adjunct științific : „îmi exprim din adîncul inimii admirația pentru clarviziunea cu care a fost elaborat acest minunat program de perspectivă, bucuria că voi putea consacra toată puterea mea de muncă traducerii lui în viață. Vreau să mă opresc, pe scurt, asupra unei sarcini de mare importanță, care ne revine nouă. în proiectul de Directive se cere creșterea eficienței lucrărilor geologice, în acest sens este necesar să acționăm mai insistent. Va trebui, ca a- tare, să fundamentăm riguros zonele de mare interes. Am început să facem- acest lucru prin elaborarea hărților metalogenetice generale. Să pășim înainte cu mai mare operativitate spre a ajunge să elaborăm hărți cu cît mai multe detalii. întrucît cercetarea geologică, prin specificul ei, are un drum lung pînă la valorificare, trebuie să devansăm cu mult producția, nevoile ei. Am obținut unele succese privind cercetările Deltei Dunării, pe care am a- dus-o în program prioritar. Mai hotărît trebuie să acționăm în zona Mării Negre, unde surprizele sînt deschise".Alți participanți la ședință, printre care geologul Vasile Iosof, șef de secție, s-au referit la aspecte importante ale valorificării rezultatelor . cercetării geologice, extinderii zonelor de cercetare pe verticală și pe orizontală.Cu deosebită pregnanță a fost relevată în cadrul dezbaterilor legătura organică între politica internă a partidului nostru pusă în slujba înfloririi patriei și politica externă consacrată apărării independenței și suveranității naționale, slujirii cauzei păcii și socialismului. Vorbitorii au exprimat în cuvîntul lor deplina adeziune față de politica externă a partidului nostru, caracterizată prin devotament neprecupețit față de ideile marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, față de interesele fundamentale ale poporului român, față de interesele generale ale păcii și socialismului, politică ce și-a găsit expresie strălucită în cuvîntarea ținută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova.De la tribuna Consfătuirii de la Moscova, secretarul general al C.C. al P.C.R. a dat glas gîndurilor șl sentimentelor tuturor comuniștilor, ale întregului nostru popor, a exprimat dorința noastră fierbinte de a ne aduce și în viitor contribuția la întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste, a tuturor forțelor progresiste, pentru triumful păcii și progresului — a spus geologul Sergiu Pcltz.Schimbul deschis de opinii privind căile de înfăptuire a sarcinilor trasate de partid constituie o manifestare grăitoare a largului democratism care s-a încetățenit în ultimii ani în activitatea organizațiilor de partid, a deplinei adeziuni a comuniștilor din cadrul Institutului geologic la programul de dezvoltare în perspectivă a țării.

mag- sedimentare și metamorfice susceptibile de a purta acu- de minerale utile, cred că ar să trecem la cercetări siste- în toate regiunile tării, pen-

Viorel SALAGEAN
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CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ

A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTDin cuvîntările rostite în cadrul lucrărilor
Cuvintarea tovarășului 

Arnoldo Martinez Verdugo,
prlm-secretarPartidul nostru, a spus vorbitorul, este încredințat că actuala consfătuire .va constitui un important pas în lupta împotriva imperialismului, pentru independență națională, pace și socialism, în măsura în care va contribui la întărirea unității de aa- țiune a comuniștilor din întreaga lume si la crearea unor condiții prielnice discutării ulterioare a numeroaselor probleme ridicate de realitățile contemporane.Partidul nostru si-a exprimat părerea că. pentru a-si atinge scopurile ce au determinat convocarea sa. consfătuirea nu trebuie să tindă spre condamnarea politicii nici unuia dintre partidele care participă sau nu la lucrările sale. Noi considerăm și astăzi drept justă o asemenea poziție. Ne-am expus public părerea în legătură cu pozițiile altor partide, dacă le-am socotit greșite și dăunătoare pentru mișcare, dar sîntem convinși că aducerea în discuția consfătuirii a unor asemenea probleme nu numai că nu contribuie la atingerea telurilor sale, dar duce la ascuțirea conflictelor existente. Consfătuirea va putea contribui la cauza unității de acțiune a partidelor comuniste și a tuturor forțelor antiimperialiste. limitîndu-se la scopul său constînd în a defini sarcinile actuale ale luptei împotriva imperialismului.După ce si-a exprimat acordul cu documentele prezentate spre dezbatere consfătuirii, vorbitorul a declarat că. în ceea ce privește documentul principal, delegația partidului său a fost de părere. încă din timpul pregătirii consfătuirii, că el trebuie să conțină numai pozițiile comune ale partidelor reprezentate. De aceea, noi ne-am pronunțat — a spus el — pentru a se depune eforturi maxime în vederea elaborării unui document care să fie adoptat în unanimitate. Noi am considerat că acest lucru este posibil întrucît ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești este mai puternic decît divergentele dintre ele. Am pornit de la faptul că în rîndurlle mișcării comuniste internaționale nu este valabil principiul centralismului democratic si că. de aceea, în adoptarea hotărîrilor nu poate fi vorba de a aplica metoda majorității, ci de a găsi mijloacele oare să ducă la întărirea unității noastre. Nici unui partid nu 1 se pot impune poziții Pe care el nu le împărtășește. Prin urmare, atunci cînd este vorba de documente colective ale mișcării comuniste internaționale, singura cale rațională o constituie unanimitatea.Totuși, luînd în considerare că orientarea principală a proiectului de document coincide cu poziția Parti- dului_Comunist din Mexie, delegația noastră aprobă acest document. Noi considerăm. însă. în continuare, că este necesar ți posibil să-1 îmbunătățim. adoptînd unele amendamente care au fost prezentate în timpul activității comisiei pregătitoare și chiar în timpul lucrărilor consfătuirii.Poziția partidului nostru coincide 

cu părerile exprimate aici de multi tovarăși privind tendințele fundamentale ale evoluției internaționale în ultimul deceniu. Aceste tendințe demonstrează că, în pofida caracterului complex al luptei între forțele socialismului și progresului social, pe de o parte, si forțele imperialismului si reactiunil. pe de altă parte, forțele care se ridică împotriva imperialismului. pentru reconstrucția socialistă a societății, determină cursul dezvoltării mondiale.Raportul de forte existent în prezent pe scară mondială deschide o perspectivă optimistă în fata tuturor popoarelor care se află sub jugul reactiunil. Demonstrînd faptul că imperialismul nu mai este atotputernic, deși el continuă să rămînă principala stavilă în calea progresului social și recurge la orice mijloace pentru a-si păstra dominația. există astăzi în lume forțe capabile să lupte cu succes împotriva imperialismului și să determine înfrîngerea sa definitivă. Acolo unde popoarele se unesc în jurul conducerii lor revoluționare, sînt sprijinite de lagărul socialist si se bucură de solidaritatea tuturor forțelor antiimperialiste. victoria lor este asigurată. Acest lucru îl dovedește deceniul scurs de la victoria revoluției din Cuba, care a marcat începutul etapei revoluțiilor socialiste pe continentul american. Nici invazia imperialistă, nici boicotul economic si diplomatic, nici intrigile și activitatea subversivă nu au reușit să îngenuncheze eroicul popor cubanez. Nu este de prisos să amintim aici că insula revoluționară se găsește în imediata apropiere a principalei si celei mai agresive puteri imperialiste a timpului nostru.Același lucru ÎI dovedesc faptele de vitejie nepieritoare ale poporului vietnamez care, sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, respinge cu succes asaltul armatelor unei puteri care a luat asupra sa rolul de jandarm mondial. Agresorii se îndreaptă spre o înfrîngere deplină în aventura militară pe care au dezlăntuit-o. Dar imperialismul suferă nu numai în-

al C.C. al Partidului Comunistfrîngeri militare în Vietnam ; în același timp, crește izolarea sa politică și morală în lume. Hotărîrea neclintită de a lupta împotriva imperialismului și a marionetelor sale, eroismul poporului. împletirea justă a luptei armate cu organizarea politică a maselor,'ajutorul material, politic, economic și militar al Uniunii Sovietice și al tuturor țărilor socialiste — iată factorii datorită cărora intervenția a- mericană suferă un eșec.Aceste victorii hotărîtoare pot fi explicate numai ca rezultat al noilor condiții create în legătură cu creșterea puterii sistemului mondial socialist, sporirea influentei mișcării muncitorești în țările capitaliste dezvoltate și a mișcării democratice, antiimperialiste în țările asuprite de imperialiști. răspîndirea ideilor socialismului și intensificarea tendințelor antiimperialiste în rîndurlle unor u- riașe pături ale populației din întreaga lume.Acțiunile Imperialismului vest-ger- man care promovează în Europa o politică de revanșă reprezintă o primejdie serioasă pentru cauza păcii. Acțiunile unite ale popoarelor în sprijinul măsurilor colective de securitate, propuse de partidele comuniste din Europa și de participantii la în- tîlnirea de la Budapesta a țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia — iată calea pentru lichidarea acestui focar de agresiune.Lupta hotărîtă a popoarelor arabe pentru independentă, luptă cu care sînt solidare Uniunea Sovietică, celelalte țări socialiste șl popoarele întregii lumi, va face să eșueze mașinațiile imperialiste îndreptate .spre răsturnarea regimurilor arabe progresiste și le va p.ermite să-și restabilească pozițiile în Orientul Apropiat.Imperialismul a început să recurgă la metode tot mai variate și mai a- gresive de amestec în treburile interne ale popoarelor. Intervențiile militare, loviturile de stat și uneltirile serviciilor de provocări șl spionaj se succed în permanență. Toate acestea .cer din partea noastră, a comuniștilor, să ridicăm șl mai sus steagul luptei pentru dreptul tuturor popoarelor Ia autodeterminare, suveranitate, independență națională.Actuala etapă contemporană — a spus vorbitorul în continuare — se caracterizează prin faptul că revoluția devine o problemă practică în- tr-o serie de țări. Politica claseloi- dominante intră în criză, iar nemulțumirea maselor îmbracă forme furtunoase și uneori surprinzătoare. Centrul de greutate al activității se deplasează spre capacitatea forțelor revoluționare de a elabora o alternativă reală la puterea burgheziei și de a uni toate curentele, exprimînd nemulțumirea poporului, în lupta pentru o nouă putere capabilă să deschidă calea spre socialism. în America Latină această problemă se pune într-un mod deosebit de ascuțit. Marile lupte desfășurate în ultimii zece ani de clasa muncitoare, țărănime, studenți, intelectualitatea democratică, precum șl de alte pături ale societății — care în unele țări au luat forma luptei armate — dovedesc accelerarea procesului de maturizare a condițiilor revoluționare.Mișcarea revoluționară se îmbogățește atunci cînd în luptă sînt atrase noi pături ale populației. Tineretul, în special studenții, se ridică cu o forță neobișnuită împotriva orîndui- rii capitaliste, iar acest lucru are loc chiar în metropolele imperialiste. Intr-o serie de țări, în special în țările Americii Latine și în Spania, au loc deplasări în rîndul maselor catolice și apar curente anti- dictatoriale democratice, și chiar anticapitaliste, în rîndul clerului superior. O importanță nu mai mică au schimbările din sînul armatelor unor țări, precum șl lărgirea cercurilor patriotice, antiimperialiste, în rîndul forțelor armate, așa cum o dovedesc evenimentele recente din Peru și, mai înainte, din Republica Dominicană.Este adevărat că antrenarea acestor pături în lupta antiimperialistă și an-* ticapitalistă duce la apariția în mișcare a unor metode și păreri greșite împotriva cărora noi, comuniștii, sîntem datori să luptăm. Dar nu acest lucru e hotărîtor în aprecierea rolului forțelor respective, căci ele, înainte de toate, lărgesc în mod obiectiv torentul revoluționar și devin aliați ai principalei forțe — clasa muncitoare.O sarcină primordială aflată, de a- semenea, în fața noastră o constituie necesitatea de a trece de, la simpla coincidență de păreri la acțiuni coordonate ale comuniștilor cu democrații și cu dușmanii imperialismului, cu forțele aparținînd altor curente. In această privință trebuie să manifestăm înțelegerea necesară față de limitele acestor forțe și să nu manifestăm față de ele nici cea mai mică atitudine de superioritate.Dezvoltarea mișcării revoluționare în diferite regiuni ale lumii și, în special, creșterea autorității și influenței partidelor comuniste — a spus în continuare vorbitorul — sînt direct legate de rezolvarea justă a problemelor apărute de cîtiva ani în mișcarea noastră. Considerăm că principala cauză a acestor probleme constă nu în abaterile de la o anumită linie politică, nu în revizionism sau

din Mexicîn îndepărtarea naționaliștilor de la pozițiile de clasă, ci în totalitatea factorilor obiectivi și subiectivi care implică nu un studiu superficial, ci o analiză științifică profundă. După părerea noastră, una din cauzele principale ale problemelor existente constă în dificultățile apărute în procesul de adaptare a mișcării noastre la noile condiții în care se desfășoară astăzi lupta revoluționară împotriva imperialismului și pentru construirea socialismului. Aceste noi fenomene sînt determinate, în principal, de o serie de importante deplasări favorabile mișcării noastre.Prima dintre ele este legată de faptul că socialismul, care a existat mai înainte într-o singură țară, res- pingînd în mod eroic ofensiva reac- țiunii mondiale, este reprezentat astăzi de sistemul socialist în cadrul căruia 14 țări de pe trei continente construiesc noua societate. Faptul că un șir întreg de țări, care s-au aflat pe diferite trepte de dezvoltare a forțelor de producție și în situații dife- dite față de imperialism, construiesc astăzi socialismul în condițiile cele mai diverse, a ridicat o serie de noi probleme, necunoscute înainte, în special în legătură cu căile de construire a noii societăți și relațiile dintre partidele și statele aceluiași lagăr.Al doilea factor care si-a exercitat șl îșl va exercita influenta' asupra apariției dificultăților îl constituie schimbările importante produse în sistemul capitalist. Sistemul colonial al imperialismului, în forma sa tradițională, a fost zdrobit de-a lungul cîtorva ani, iar în fata noilor țări s-au ridicat sarcinile dezvoltării viitoare. In țările capitaliste dezvoltate se intensifică mișcările anticapitaliste, mase largi ale tineretului și intelectualității caută în socialism salvarea de asuprirea la care le condamnă orînduirea marilor monopoluri. Mișcarea revoluționară se îmbogățește cu noi forțe care lărgesc baza socială a luptei. pentru socialism. Toate acestea obligă partidele comuniste să găsească noi rezolvări problemelor nou apărute, pentru a face să triumfe procesul revoluționar. Dar acest lucru e legat. înainte de toate, de capacitatea partidului comunist de a uni diferitele curente din mișcarea revoluționară și a învinge prejudecățile care pot să existe în rîndul unor pături ale populației ca rezultat al propagandei dușmane și al propriilor noastre greșeli.Deosebirile privind condițiile de construire a socialismului și sarcinile care stau în fața fiecărui detașament, transformarea partidelor dintr-o serie de țări în importante forte pe plan national — toate acestea fac imposibilă și lipsită de necesitate existența. în prezent, sub orice formă. a unui centru de conducere, mondial sau regional, al mișcării comuniste.In situația actuală, existența unor puncte de vedere diferite și a unor soluționări diferite în anumite probleme nu constituie ceva nefiresc și nu trebuie considerată dăunătoare pentru mișcarea noastră. Dimpotrivă, ea reprezintă o bază normală pe care trebuie să se dezvolte relațiile dintre partidele comuniste. Aceasta este baza pe care partidele noastre trebuie să se unească, să elaboreze pozițiile lor comune, să înfăptuiască unitatea de acțiune și să discute divergențele.Un lucru îl constituie. însă, divergentele și altul — sciziunea mișcării. Nici un fel de deosebire de condiții nu poate să justifice ruperea legăturilor care unesc partidele reprezentînd clasa muncitoare internațională. După părerea noastră, o importantă cauză a transformării divergențelor în sciziune fățișă a constituit-o încălcarea normelor care trebuie să călăuzească, în relațiile lor. partidele comuniste și muncitorești. Aceste norme, bazate pe principiile internaționalismului proletar, cer respectarea independentei partidelor și a statelor socialiste, discutarea frățească a problemelor în litigiu, ajutorul reciproc și solidaritatea în fata dușmanului comun. Respectarea acestor norme de către toate detașamentele mișcării comuniste este In mod neîndoielnic condiția necesară a refacerii unității sale.Intr-adevăr, în prezent, există o serie de divergente care nu pot fi trecute sub tăcere. Ele ating probleme' în care mișcarea comunistă trebuie să aibă o poziție unitară. Partidul nostru sprijină părerea că aceste probleme trebuie să fie discutate în mod deschis și direct în întîlniri corespunzătoare, convocate special în vederea schimbului de păreri.Dar unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești nu poate aștepta pînă cînd vor fi rezolvate divergențele într-o problemă sau alta. Unitatea în acțiunile coordonate, apărarea în comun a intereselor supreme ale socialismului și sprijinirea tuturor popoarelor care luptă împotriva imperialismului, aceasta reprezintă în practică cea mai efectivă formă a luptei pentru unitate. împărtășim poziția exprimată aici de reprezentanții diferitelor partide, potrivit căreia mișcarea noastră are nevoie nu numai de o unitate de acțiune dar și de o unitate mai profundă. Spre această formă mai înaltă de unitate vom putea, însă. înainta numai pe calea unității de acțiune.

O problemă nu mai puțin importantă o reprezintă eforturile colective în scopul de a nu admite ascuțirea luptei politice între un partid sau altul, ascuțire care duce la adîn- cirea sciziunii.In continuare, A. M. Verdugo s-a referit la situația internă din țara sa, la lupta și sarcinile actuale ale Partidului Comunist din Mexic. Cercurile conducătoare care înfăptuiesc politica marii burghezii mexicane, a spus el, apără prin toate mijloacele marea proprietate funciară a capitaliștilor, pune sectorul de stat din economie în slujba monopolurilor particulare, stimulează contopirea capitalului național cu cel străin și, în special, cu cel american, menține un sistem electoral antidemocratic lipsind de drepturi partidul comunist și ajte forțe democratice. Ultimele trei decenii s-au caracterizat în Mexic prin dezvoltarea considerabilă a capitalismului Cu toate acestea, țara este confruntată, în principal, cu aceleași probleme ca și
Cuvintarea lui K. Koliannis,

prlm-secretar al C.C. al Partidului Comunist din GreciaPartidul nostru — a declarat vorbitorul — sprijină tezele din proiectul documentului principal, precum și celelalte documente prezentate spre dezbatere la consfătuire, delegația sa fiind împuternicită să le semneze. Aprobarea documentului principal, a spus el, nu va însemna decît încheierea cu succes a unei prime etape în eforturile mișcării comuniste internaționale pentru realizarea unei și mai mari unități de acțiune și a coeziunii sale.Actuala situație internațională complexă, intensificarea agresivității și uneltirile imperialismului în diferite părți ale lumii, folosirea unor metode noi, tot mai rafinate, de luptă împotriva mișcării comuniste — t.oate acestea sînt motive temeinice care necesită consolidarea mișcării noastre pe baza principiilor marxism-leninismului.Poporul Greciei și mișcarea revoluționară din țara noastră cunosc zile grele Au trecut mai mult de doi ani de cînd, cu încurajarea și sprijinul cercurilor celor mai agresive ale imperialismului american, Greciei i-a fost impusă dictatura mill taro-fascistă.Grecia este țara în care presiunea și agresivitatea imperialismului s-au manifestat permanent, intensif'Cîn- du-se în cursul ultimului an. Interesul deosebit al imperialismului față de țara noastră rezultă din planurile de a menține sub dominația sa, cu

Partidul nostru — a spus vorbitorul — consideră drept un eveniment de foarte mare importanță faptul că 75 de partide din lumea întreagă s-au întrunit pentru a-și afirma voința de a acționa în comun, pentru a realiza unitatea lor de acțiune și a tuturor forțelor antiimperialiste. Apreciem ca o experiență pozitivă activitatea de pregătire, desfășurată timp de 15 luni, care a permis un larg schimb de păreri și elaborarea colectivă a proiectelor de documente. Consfătuirea noastră reflectă dorința crescîn- dă de unitate în mișcarea comunistă.Referindu-se, în continuare, la condițiile in care luptă Partidul Comunist din Reunion și la sarcinile a- cestuia în etapa actuală, vorbitorul a spus : Țara noastră este una din ultimele colonii ale imperialismului francez. Ținută în sclavie timp de două secole, majoritatea poporului nostru cunoaște și astăzi umilirea, exploatarea și asuprirea colonială. Imperialismul menține în țara noastră o economie subdezvoltată, în întregime dependentă de piața franceză șl a altor țări ale Pieței comune din Europa. Pămîntul, fabricile de zahăr, întreprinderile, comerțul en gros a- parțin cîtorva companii, dintre care cele mai importante sînt dominate de capitalul francez. Consecințele sînt aceleași ca în toate țările „lumii a » treia" : o criză economică din ce în ce mai gravă, exporturi care nu acoperă decît o treime din importuri, o scurgere permanentă de resurse. Pe plan social — un șomaj care lovește o pătrime din clasa muncitoare, ruinarea gospodăriilor țărănești mici și mijlocii, o mizerie generalizată în raport cu o minoritate din ce în ce mai privilegiată.în această situație complexă, aflată într-o evoluție rapidă, s-a creat și a crescut organizația noastră comunistă. în ciuda greșelilor de analiză făcute de anumiți comuniști în 1946, care au preconizat o politică de asimilare și integrare cu metropola colonizatoare, partidul nostru, creat ulterior, a putut, datorită succeselor obținute și mai ales analizării și îndreptării greșelilor comise, să preia conducerea_Juptei maselor populare din țară. Astăzi, partidul comunist este singura forță politică organizată a maselor din Reunion El impulsionează și conduce luptele maselor populare în rîndurile cărora exercită o influență preponderent majoritară. Bazîndu-și politica pe realitatea țării noastre, partidul luptă pentru dreptul poporului la autodeterminare, preconizează un program economic și social radical cuprinzînd : o reformă agrară profundă, naționalizarea industriei de zahăr, controlul absolut al investițiilor, libertatea totală a comerțu

alte țări din America Latină. Nu au fost lichidate ci, dimpotrivă, devin mai trainice firele dependenței multilaterale și exploatării imperialiste. Distanța care desparte Mexicul de țările capitaliste dezvoltate în care se desfășoară procesul revoluției teh- nico-științifice, ntț s-a micșorat. E- xistă ca și înainte un nivel scăzut de viață, o însemnată parte a poporului este analfabetă.Ca și în întreaga Americă Latină, calea capitalistă nu a oferit Mexicului rezolvarea problemelor sale. Lupta maselor populare împotriva politicii reacționare se află în avînt. Cea mai importantă expresie a creșterii forțelor democratice a fost mișcarea studențească și populară, care a zguduit țara în a doua jumătate a anului trecut. Partidul Comunist a sprijinit, încă de la început, lupta studenților și, alături de reprezentanții altor curente înaintate, a participat în mod hotărît la conducerea ei. Majoritatea covîrșitoare a liderilor mișcării studențești a 

orice preț, acest important punct nodal din partea de est a Meditera- nei. de care sînt legate marile sale interese economice și strategice.Pornind de la cele arătate mai sus, partidul nostru, a spus vorbitorul, a înscris întotdeauna în programul său, ca una din sarcinile principale, organizarea unui larg front antiimperialist, democratic, pentru eliberarea țării de sub dominația Imperialismului.Poporul grec, forțele progresiste ale țării, în fruntea căruia pășesc comuniștii, desfășoară o luptă grea, aprigă, care necesită multe sacrificii, pentru izbăvirea de regimul antipopular al reacțiunii și forțelor de dreapta, impus poporului In pofida voinței sale prin forța armelor și datorită intervenției imperialiste. Prin lupta sa, poporul grec a reușit în 1963 să răstoarne dominația forțelor de dreapta, reacționare, ,și să deschidă calea dezvoltării democratice. Dar acest proces s-a. lovit de rezistența reacțiunii locale și străine. El a fost întrerupt ca urmare a instaurării dictaturii militaro-fasciste. Această lovitură a permis dezvăluirea deplină a rolului imperialismului american ca jandarm al reacțiunii internaționale. Forțele democratice nu au reușit să dea riposta cuvenită planurilor oligarhiei. Conducerea partidelor burghezo-democratice, în special a Uniunii de centru, care se afla în vremea aceea la putere, orbită de 

Cuvintarea tovarășului
Paul Verges,

șeful delegației Partidului Comunist din Reunionlui exterior. In felul acesta poporul nostru îmbină tot mai mult lupta de eliberare națională cu cea de eliberare socială, sub conducerea partidului comunist. Deși colonialismul înăsprește politica sa de înăbușire a libertăților, de represiuni permanente și adesea sîngeroase, el nu poate împiedica desfășurarea luptei maselor.Exprimîndu-ne acordul cu o serie de teze cuprinse în proiectul documentului principal am dori să facem cîteva observații. Este evident că sistemul socialist mondial reprezintă forța hotărîtoare în lupta antiimperialistă. Cuvîntările pe care le-am auzit la această consfătuire au ilustrat această teză, arătîndu-ne amploarea succeselor obținute de . țările socialiste în ultimii ani. Este tot atît de evident însă că datorită agresivității crescute a imperialismului american și a principalului său aliat din Europa, imperialismul vest-german, amenințările față de țările socialiste constituie încă un pericol. Aceasta cere o vigilență crescută și o ripostă corespunzătoare. Dar se poate oare spune că eficacitatea acestor eforturi este de asemenea natură încît ar putea să zdruncine noua orînduire într-una sau alta din țările socialiste ? în Declarația din 1960 a celor 81 de partide comuniste se arată : „Astăzi, posibilitățile sociale și economice ale restaurării capitalismului sînt lichidate nu numai în Uniunea Sovietică, dar și în alte țări socialiste". Oare această teză a putut pierde din valoarea sa categorică după 9 ani de succese ? A pune această întrebare nu înseamnă a subaprecia primejdia și agresivitatea crescută a imperialismului. Dar supraaprecierea acestui pericol riu riscă oare să zdruncine încrederea maselor populare din lumea întreagă în trăinicia puterii socialiste, instaurată de aproape un sfert de secol ? Poporul d:n R. D. Vietnam nu demonstrează oare, dimpotrivă, trăinicia de nezdruncinat a unui regim socialist tînăr față de o agresiune imperialistă armată ?în ceea ce ne privește, noi dezvoltăm în rîndurile maselor din tara noastră o încredere în succesele crescînde obținute în toate domeniile de Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste. Fiecare victorie a oamenilor muncii din aceste țări este salutată de cei din Reunion ca propria lor victorie, căci ei știu că succesele țărilor socialiste au consecințe directe, pozitive și profunde, asupra dezvoltării revoluției mondiale, deci si asupra luptei lor proDrii. De asemenea, poporul nostru, oricît de departe ar fi de țările dezvoltate economicește, urmărește cu entuziasm dezvoltarea luptelor clasei muncitoare si ale altoi 

sprijinit în fiecare etapă a luptei linia noastră politică, tactica noastră. In focul acțiunilor unitare, s-au făurit noi legături de solidaritate între comuniști și studenții fără de partid.Partidul nostru nu s-a lăsat înșelat de apariția unor grupări ultra- stîngiste în prima etapă a luptei. Noi am știut că intrarea în luptă a maselor populare va însemna zdrobirea pozițiilor sectariste și utopice ale acestor grupuri. Nu am uitat nici un moment că divergențele. între forțele de stînga, deosebirile de aprecieri sau de tactică, oricît de adînci ar fi, nu trebuie să ascundă faptul că adevăratul dușman se află la dreaptă, în persoana marii burghezii și a imperialismului. Conti- nuînd să discutăm divergențele și să respingem atacurile ne-am îndreptat principalele eforturi spre unirea tuturor curentelor care participă la luptă.Rodul acestei tactici a fost un program foarte larg, democratic, care a 

ideologia anticomunismului, a refuzat să colaboreze cu' forțele de stînga, care doreau să preîntimpine pericolul fascist, a recurs la compromisuri politice cu elementele de dreapta, reacționare, și cercurile curții regale, a capitulat în fața lor. Partidul nostru s-a dovedit a fi nepregătit, în măsura cerută de situație, în vederea unei opoziții hotărîte împotriva planurilor reacțiunii.Datorită loviturii de stat săvîrșite de juntă, în țară a fost călcată în picioare însăși noțiunea de libertate, a fost dezlănțuită o teroare necruțătoare împotriva forțelor democratice. Printre miile de comuniști și alți patrioți aruncați în închisoare, aflați pe insulele morții și în lagărele de concentrare se află mulți membri ai C.C. al partidului nostru. Un mare număr de femei sînt deținute într-un lagăr special de concentrare. Exemplul țării noastre confirmă teza proiectului documentului principal că deși imperialismul ca sistem mondial nu a devenit mai puternic, caracterul său agresiv se manifestă cînd într-o regiune, cînd în alta a globului. Aceasta demonstrează necesitatea întăririi unității antiimperialiste atît a țărilor socialiste, cît și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Junta nu a avut șl nu are o bază în popor, nu se bucură de sprijinul acestuia. Aproape toți oamenii po

forțe împotriva capitalismului și imperialismului.Nu se poate nega că tocmai în Europa sînt concentrate forțele militare cele mai mari ale celor două sisteme, un potențial economic considerabil, forțe politice deosebit de belicoase. Faptul că în centrul Europei există imperialismul vest-german, care, cu sprijinul imperialismului american, tinde să revizuiască rezultatele celui de-al II-lea război mondial si să modifice frontierele actuale. face ca pericolul de război să fie deosebit de grav. Orice război declanșat în Europa ar cuprinde rapid lumea întreagă.Dar, așa cum subliniază în mod just proiectul de document, puterea militară a Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste, potențialul lor economic, politica lor de pace, acțiunea puternicelor partide comuniste, organizații muncitorești si democratice, apariția noilor forte antiimperialiste tin la respect imperialismul si pot, prin lupta lor. să salvgardeze și să întărească pacea în lume. Aceasta înseamnă că orice- schimbare rapidă și hotărîtoare a raportului de forte politice, în Europa capitalistă si în fiecare tară europeană se lovește de greutăți considerabile. Tocmai acesta este- meritul deosebit al tovarășilor noștri care luptă în aceste țări.In legătură cu aceasta, dorim să exprimăm una din rezervele noastre serioase fată de proiectul documentului principal. Credem că analiza în ce privește viitorul subapreciază serios posibilitățile schimbărilor rapide si uneori hotărîtoare în sfera de acțiune a mișcării de eliberare națională. Desigur, imperialismul a reușit în numeroase țări să-și salveze pozițiile economice și politice, înstaurind regimuri neocolonia- liste sau, uneori, punînd la cale lovituri de stat militare sau reacționare. Dar există țări care și-au salvat independența politică reală, luptă pentru realizarea independenței lor economice și desfășoară o luptă antiimperialistă incontestabilă.în ultimii ani, în aceste țări s-a făcut simțit neocolonialismul, au intervenit diferențieri sociale și clarificări politice. Economia a rămas subdezvoltată, dominată și frînată de exploatarea imperialistă. Criza agrară, exodul rural, urbanizarea rapidă, șomajul structural, deficitul cres- cînd al balanței comerciale reflectă inegalitatea condițiilor de schimb, îndatorarea tot mai gravă, scurgerea de capitaluri etc — sînt manifestări ale degradării situației din aceste țări. Crește rămînerea în urmă a continente întregi față de țările dezvoltate industrial. Nici una din gravele probleme ce se ri

permis studenților să exprime interesele a milioane de mexicani — muncitori, țărani și intelectuali, ce resping regimul anticonstituțional, de represiuni, al marii burghezii. Partidul și, în special, Uniunea Tineretului Comunist au ieșit întărite din această luptă. Rîndurile noastre au crescut iar unitatea lor s-a consolidat, tirajul ziarului nostru s-a dublat, influența partidului 
s-a extins asupra unor noi pături ale poporului.Referindu-se în continuare la represiunile la care sînt supuse forțele democratice și progresiste din Mexic, vorbitorul și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul și solidaritatea manifestate de partidele comuniste frățești cu mișcarea studenților și a poporului din Mexic. Solidaritatea cu luptătorii pentru democrație din țara noastră — a spus în încheiere vorbitorul — este o parte componentă a luptei generale împotriva imperialismului și reacțiunii în întreaga lume.
litici din țară s-au ridicat împotriva ei. Rezistenta poporului în ultimii doi ani s-a intensificat, iar divergențele în cadrul juntei s-au adîncit. Opoziția față' de aceasta s-a extins pînă și în armată, din care au fost eliminați peste 2 000 de ofițeri. Recdnt au fost efectuate arestări în rîndurile ofițerilor superiori. Junta nu are un teren sigur sub picioare. In tară se creează, în mod obiectiv, o bază pentru apariția și activitatea unor noi organizații de rezistentă populară, pentru crearea unui larg front național, antidictatorial. anti- imperialist.Ne concentrăm atenția asuc^a coeziunii tuturor organizațiilor dictatoriale existente ca și a r în curs de formare, a tuturor ,.u- versarilor dictaturii, într-un iron! comun de luptă pe baza unui program minim general, în vederea restabilirii depline a libertăților poporului.Experiența comună, ca și propria noastră experiență, arată că pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale și a rolului său în coeziunea forțelor democratice, în organizarea luptei antidictatoriale, partidul trebuie să-și apere unitatea ideologică și organizatorică împotriva diferitelor devieri, să apere principiile marxist-leniniste ale organizării și activității lui, puritatea liniei sale.în continuare. K. Koliannis a formulat critici la adresa P.C. Chinez și a conducerii acestuia.El și-a exprimat acordul cu propunerea de a se convoca periodic consfătuiri în vederea discutării problemelor teoretice, în vederea întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
dică în aceste vaste regiuni ale A- siei, Africii și Americii Latine nu poate1 fi rezolvată de imperialism și neocolonialism. Acumularea rapidă a contradicțiilor în toate domeniile creează o situație ale cărei consecințe pe plan politic sînt inevitabile, oricare ar fi procesul complex care va deschide calea spre soluții politice. Accelerarea procesului de criză pune cu tărie pe scară mondială problema : majoritatea populației de pe glob nu poate ieși din subdezvoltarea sa economică, socială și culturală pe calea capitalistă. Numai socialismul îi poate permite, prin ritmurile sale înalte de dezvoltare, să-și rezolve problemele. Dacă ieri în aceste regiuni naționalismul era legat de capitalism, astăzi independența națională este inevitabil legată de socialism.Desigur, fiecare continent, fiecare regiune și fiecare țară prezintă particularități care vor influența procesul revoluționar mondial. Dar a- ceste particularități sau anumite aspecte locale și temporare nu pot opri sau abate din drum proțesul general. Imperialismul nu a reușit să oprească acest curent ireversibil nici chiar, prin pierderile imense cauzate, de 25 de ani, unor popoare (Vietnam, Algeria) care luptă pentru independența lor, pierderi în mare măsură comparabile cu cele suferite de anumite popoare europene în cursul celor două războaie mondiale.în ultimii 20 de ani a avut loo descompunerea sistemului colonial al imperialismului, ruperea lanțului imperialist în Coreea de nord, China, Vietnam, Cuba în favoarea socialismului. Acest proces nu este terminat; el se lărgește și se adîn- cește. O analiză nu numai a prezentului, ci care să deschidă porțile viitorului, poate cu greu să subaprecieze această perspectivă, cu atît mai mult cu cît luptele politice de masă sau războaiele de eliberare, prin loviturile date imperialismului și ruperea eventuală a verig’lor a- cestuia, constituie o contribuție capitală la consolidarea păcii mondiale. Vietnamul a dovedit că un popor chiar mic poate să reziste și să înfrîngă, pînă la urmă, imperialismul cel mai puternic din lume, dacă : se sprijină pe propriile forțe și duce o luptă intransigentă pentru independența sa și pentru respectarea drepturilor sale naționale fundamentale ; se bucură de sprijinul U.R.S.S. și al celorlalte țări socialiste ; este susținut de solidaritatea internațională. Dar pentru a ajunge la un asemenea stadiu — și aceasta constituie cea mai prețioasă învățătură a luptei vietnameze — este necesar ca poporul respectiv să aibă un partid comunist organic legat de realitatea națională, cu rădăcinile adînc înfipte în mase, în același timp profund patriot și internaționalist;, un partid comunist care nu numai se proclamă, ci este realmente avangarda și inspiratorul luptelor poporului său, identifieîndu-se, în ochii acestuia, ca luptător atît pentru eliberarea națională, cît și pentru eliberarea socială ; un partid ai cărui conducători sînt și eroi naționali. Este de datoria mișcării noas-
(Continuare în pag. a V-a)



SClNTEIA - mărfi 17 iunie 1969 PAGINA 5

CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALA

A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
.......................................................................................................................................................................................................... —n-.

(Urmare din pag. a IV-a)tre să ajute la crearea unor asemenea partide în vaste regiuni unde ele nu există încă.Formulînd, în continuare, unele rezerve față de proiectul documentului principal, vorbitorul a spus : După unii tovarăși proiectul constituie o analiză științifică a situației internaționale. In ceea ce ne privește, nu credem că ar putea fi considerată o analiză completă și valabilă aceea care nu spune nici un cuvtnt despre existența unor foarte 
grave divergențe apărute în mișcarea noastră și despre consecințele lor pe toate planurile.Cum să se conceapă că aceste probleme extrem de grave au putut ocupa un loc atît de mare în numeroase cuvîntări și nu sînt de loc oglindite în proiectul documentului principal ? Nu se pune problema de a le analiza, dar măcar de a semnala existența lor cu consecințele pe care le 
au asupra situației internaționale si 
a consfătuirii noastre. Cum poate fi explicată absenta a 5 țări socialiste de la această consfătuire, fiecare a- vînd, de altfel, motivele sale proprii si diferite pentru a lipsi. Cum vor Înțelege si interpreta masele largi si activiștii documentul principal ? Capitolul 4 al documentului ar trebui, după părerea noastră, să aibă o formulare mai puțin idilică șl mai autocritică. Am explicat deja la întîlnirile comisiei consultative si comisiei pregătitoare că. după părerea noastră, divergentele actuale din mișcarea noastră au baze obiective si durabile. 
O cercetare si discuție colectivă ar ajuta șă le găsim si să le analizăm. Dar aceasta ar cere timp. Sprijinim propunerile de a se convoca conferințe cu caracter teoretic, care ar constitui un ajutor în această privință.Bazelor obiective ale divergentelor 11 se adaugă cauze subiective, care rezultă din însăsi logica polemicii și confruntării, greșeli grave sau devieri periculoase, ale căror izvoare m,,v 3 Pot fl găsite, adesea. în națiune, n șl șovinism. Acestea trebuie cerceta, ' șl criticate cu vigoare, iar ascunderea lor. analizarea sumară sau anatemizarea lor nu pot constitui metode serioase pentru a le depăși, a Ie izola și a le face să dispară.Documentul enumeră principii marxist-leniniste foarte juste în ca privește relațiile dintre țările socialiste și dintre partidele comuniste. Dar discuția a arătat că una sau alta dintre delegații dau acestor principii interpretări diferite. In aceste condiții e posibil să se considere că unitatea nu va putea fi realizată în toate

< Radmanesh,
prim-secretar al C.C. al Partidului Popular din IranVorbitorul a apreciat convocarea consfătuirii ca pe un pas important către unitatea mișcării comuniste internaționale. Unitatea este veriga Srincipală în lupta contra imperia- smului și reacțiunii în epoca noastră caracterizată de trecerea de la capitalism la socialism. Nici un obstacol nu trebuie să împiedice întărirea coeziunii partidelor comuniste și muncitorești — sarcină pe care istoria a pus-o în fața comuniștilor din lumea întreagă.Arătînd că documentele consfătuirii aii fost pregătite într-un climat tovărășesc, respectîndu-se normele democratismului și colegialității, R. Radmanesh a exprimat a- cordul deplin al partidului său față de aceste documente. Lupta împotriva imperialismului — a spus el — este elementul esențial care poate asigura unitatea de acțiune a sistemului socialist mondial, a clasei muncitoare internaționale și a mișcării de eliberare națională.Referindu-se la formele diverse prin care imperialismul își apără cu înverșunare pozițiile, căutînd să împiedice progresul economic și so-z cial al țărilor aflate în curs de dezvoltare, vorbitorul a arătat că analiza pe care documentul principal al consfătuirii o face acestei probleme corespunde pe deplin cu aprecierea C.C. al Partidului Popular din Iran asupra situației interne din această țară. Iranul — a spus el — este un exemplu tipic de folosire 

a metodelor neocolonialiste, cu ajutorul cărora imperialismul împiedică țara noastră să avanseze pe drumul libertății și progresului. In fața profundei crize economice și sociale care a zguduit în ultimii ani bazele regimului existent, cercurile guvernamentale din Iran au căutat să-și mențină pozițiile prin inițierea unor reforme destinate să atenueze situația. Conținutul principal al acestor reforme constă în înlocuirea relațiilor feudale cu cele capitaliste — ceea ce, din punct de vedere obiectiv, istoric este un pas înainte. Dar în țara noastră aceste schimbări intervin în condițiile existenței orîn- duirii socialiste pe o mare parte a globului, în epoca a! cărei conținut Brincipal este trecerea de Ia capita- sm la socialism și în timp ce ideile socialismului pătrund tot mai mult în conștiința maselor, devenind un stimulent universal al progresului social. La noi, raporturile capitaliste se dezvoltă pe fondul înapoierii social- economice, al dependenței economice, politice și militare față de imperialism. Exploatarea capitalistă și îm

Cuvântarea tovarășului M Sanchez,
țelul delegației Partidului Comunist din Republica DominicanăAm solicitat cuvîntul în această zi — a spus vorbitorul — deoarece am dorit să aducem în fața consfătuirii un omagiu public celei de-a X-a a- niversări a începerii mișcării insurecționale armate în. patria noastră. 

La 14 iunie 1959 au căzut în luptă

«’problemele, decît într-un mod formal. care lasă ușa deschisă unor neînțelegeri sau unor noi divergente. Credem că ne aflăm în fata rezolvării celei mai urgente și mai complexe probleme pentru a găsi forme noi de unitate, corespunzător stadiului nou al dezvoltării mișcării noastre și a detașamentelor sale naționale.De un sfert de secol nu mai există internaționala comunistă, adică un centru conducător și coordonator. De 26 de ani, partidele comuniste și muncitorești s-au înmulțit și dezvoltat, unele bucurîndu-se de o influență importantă în țări mari. Cum să se ajungă în mod eficace la unitatea tuturor partidelor și la coordonarea luptei lor, mai ales în momentul de față ? Desigur, documentul cuprinde anumite principii — dar chiar aici, la consfătuire, discutăm despre noțiunile de unanimitate, majoritate, minoritate etc. A- cestea sînt realități — ni se spune. Este adevărat. Ar fi ideal să se a- jungă la unanimitate. Dar s-a făcut dovadă că încă nu există condițiile necesare pentru aceasta în mișcarea noastră. Nu trebuie să existe dreptul de veto al minorității asupra majorității. E adevărat, așa ceva ar fi de neconceput. Dar nici nu s-a afirmat că minoritatea, prin simplul fapt că e minoritate, trebuie să a- dopte punctul de vedere al majorității, cu prețul violării voinței sau hotărîrilor Comitetelor Centrale ale partidelor respective. Nimeni nu a afirmat acest lucru pentru că este, de asemenea, de neconceput. Noțiunile de majoritate și minoritate moștenite de la internațională sau preluate de la partidele naționale apar astăzi depășite. Trebuie, deci, să se găsească norme noi și nu să se revină, ca de obicei, la cele vechi. Aceasta este sarcina întregii noastre mișcări. Ea trebuie îndeplinită cu calm și răbdare.Este clar că fiecare partid este răspunzător de acțiunile sale în fața clasei muncitoare proprii și a clasei muncitoare internaționale, în fața poporului său și a mișcării comuniste internaționale. Această răspundere va fi confirmată prin întărirea autorității și influenței partidului respectiv, dacă a luat o ho- tărîre justă, ceea ce va întări și mișcarea Comunist?, internațională. Ea va fi, dimpotrivă, urmată de slăbirea acestui partid, dacă hotărîrea sa se dovedește a fi greșită. In acest caz, va avea și greaua răspundere de a fi slăbit și mișcarea comunistă al cărui detașament este. în ambele cazuri este vorba de o responsabilitate care tine de partidul respectiv. Viitorul, experiența vor dovedi cum și-a asumat-o.

pilarea imperialismului sînt sursele răului social. Noile contradicții împletite cu anacronismul vechilor structuri fac din ce în ce mai grea dezvoltarea țării noastre, în timp ce țările avansate progresează rapid, mărind decalajul existent deja între ele și țările în curs de dezvoltare.Ținînd seama de toate acestea, de ansamblul schimbărilor ce se produc în lume, nu putem considera calea capitalistă drept calea firească a e- voluției noastre. Autoritățile iraniene au ameliorat relațiile cu țările socialiste, în primul rînd cu marea și puternica noastră prietenă U.R.S.S., care are frontieră comună cu țara noastră pe mai bine de 2 500 km și care ne-a apărat cu consecvență libertatea și independența. In continuare, . vorbitorul a criticat politica cercurilor guvernante din Iran, care a permis țărilor imperialiste să se a- mestece în viața economică a țării. Anul trecut, investițiile americane în industria iraniană au crescut de 6—7 ori în comparație cu cele existente în cursul primilor 15 ani de după război. O treime din întreprinderile industriale construite în ultimii ani cu a- jutorul capitalului străin aparțin magnaților americani. In prezent, a- proximativ 10 000 de ofițeri, subofițeri și funcționari civili din Statele Unite se află în diverse instituții iraniene de stat sau particulare. De a- semenea, Iranul este unul din principalele debușee ale Germaniei occidentale.Afirmînd că guvernul iranian nu duce o politica de apropiere față de țările arabe progresiste — Irak, Sudan, Siria — vorbitorul a arătat că aceste țări au făcut un pas important către întărirea păcii în Europa, către modificarea raportului de forte in favoarea comunității socialiste, prin recunoașterea Republicii Democrate Germane. El a declarat că partidul său aprobă lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva Israelului, care a ocupat o parte din teritoriile acestora.Tara noastră — a spus el — este unul din cele mai mari rezervoare petrolifere din Orientul Apropiat și din lumea întreagă. Veniturile consorțiului internațional petrolier — care se află în mîinile marilor monopoluri americane, engleze, o- landeze și franceze — s-au ridicat anul trecut la 1 miliard dolari. Dacă, conform legii naționalizării industriei petroliere — anulată în fapt — am fi putut recupera în întregime cîstigurile provenite din pe

20 de tovarăși membri ai partidului, din care 11 membri ai Comitetului nostru Central. Unii consideră acțiunea insurecțională drept un eșec, deoarece a fost lichidată cu ajutorul armatei la cîteva luni după începere. In realitate, ea a pus în mișcare

Paragraful 141 din document urmărește să întărească unitatea partidelor noastre, arătînd ; „Partidele reprezentate la consfătuire consideră că absența anumitor partide nu trebuie să impieteze asupra relațiilor tovărășești dintre toate partidele comuniste, fără excepție, și asupra colaborării lor. Ele sînt hotărîte să ducă lupte comune împotriva imperialismului și pentru scopurile comune ale mișcării muncitorești. împreună cu toate partidele comuniste și muncitorești, inclusiv cu cele care nu'‘sînt reprezentate la consfătuire".Pentru noi ar fi de neconceput ca două partide — unul care aprobă, și altul care nu aprobă acest document — să permită, numai din cauza aceasta, agravarea relațiilor dintre ele. Aceasta ar însemna că primul exemplu de aplicare a unei reguli ar constitui o violare a acesteia. Și aceasta ar fi un fel de ilustrare a unui principiu de infailibilitate, care nu-și poate avea locul în mișcarea noastră, în care fiecare partid deține, prin experiența sa 'pozitivă sau negativă, o parte a adevărului, ca o parte a răspunderii în actuala situație.Credem că numai practica internaționalismului proletar poate, în împrejurările actuale, să împiedice agravarea divergențelor șl să creeze condiții pentru discutarea și cercetarea originii și cauzelor lor, a măsurilor ce trebuie luate pentru a le depăși. Ceea ce presupune și nu exclude dreptul și datoria fiecărui partid de a apăra cu vigoare unitatea sa ideologică și organizatorică împotriva oricărei tendințe scizioniste. Internaționalismul proletar, după noi, înseamnă pentru fiecare partid lupta plină de abnegație pentru dezvoltarea mișcării revoluționare din propria sa țară și în același timp susținerea activă, pe plan moral și material, a mișcării revoluționare în toate celelalte țări. Este vorba nu atît de a proclama solidaritatea, cît de a o realiza concret.Am exprimat părerea noastră privind anumite teze din document pe care le aprobăm și, pe de altă parte, rezervele foarte serioase pe care le avem față de alte teze sau omisiuni. Anumite amendamente depuse și, mai ales, discutarea acestora, ca și intervențiile din cadrul consfătuirii’ lămuresc adeseori mai bine lucrurile decît însăși litera textului. Ele arată felul în care partidele noastre interpretează documentul. Toate acestea vor oferi elementele de apreciere necesare hotărîrii Comitetului nostru Central, care rămî- ne, în ultimă instanță, forul competent.

trol, aceasta ar fi însemnat 2 miliarde de dolari pe an. Starea socială a populației se caracterizează prin a- ceea că 50 la sută din cooii mor înainte de a atinge 2 ani iar 70 la sută din populație este analfabetă. Partidele, politice, sindicatele, presa progresistă nu au posibilitatea să-și desfășoare activitatea politică si socială. In prezent, sute de membri ai partidului nostru și ai altor grupări na- tional-democratice sînt întemnițați. Sănătatea multora dintre ei este distrusă de regimul la care au fost supuși. Iată de ce partidul nostru a fixat ca sarcină lupta pentru libertăți democratice, ceea ce nu înseamnă. bineînțeles.' că încetăm să luptăm pentru realizarea unor obiective imediate. cum sînt retragerea Iranului din C.E.N.T.O.. anularea tratatului bilateral cu S.U.A., realizarea unei politici de neutralitate, aplicarea în fapt a legii privind naționalizarea industriei petroliere, anularea concesiilor străine din Iran etc.De-a lungul istoriei mișcării comuniste. dușmanii clasei muncitoare s-au străduit să distrugă unitatea rîn- durilor acesteia, să dezbine frontul unit al proletariatului. Rînd pe rînd s-a recurs la încurajarea pozițiilor revizioniste si oportuniste, la denaturarea marxismului, la introducerea ideologiei burgheze în teoria și practica revoluționară. Dușmanii mișcării comuniste si muncitorești au urmărit s-o izoleze de masele largi populare prin intermediul dogmatismului și sectarismului de „stînga".In continuare. Radmanesh a criticat politica conducătorilor P.C. Chinez și documentele Congresului al IX-lea al acestui partid.El a apreciat că nu se poate pune capăt consecințelor nefaste ale sciziunii — sau cel puțin nu se.pot atenua — decît prin abordarea chestiunilor litigioase în mod concret, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Contactele bilaterale si multilaterale între partidele frățești, consfătuirile internaționale și regionale sînt un miiloc eficace pentru realizarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. In încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că consfătuirea de la Moscova, prin rezultatele ei. va justifica speranțele a milioane de oameni care luptă pe fronturile antiiriiperialiste, își revendică drepturile în cadrul manifestațiilor de masă, activează în ilegalitate pentru o viată fără exploatare, fără sclavie colonială.

energiile revoluționare ale poporului care vegetau sub regimul terorist, a zguduit atît de profund societatea încît la doi ani de la aceste lupte. Trujillo cădea răpus de gloanțele colaboratorilor săi apropiați, protejați de ambasada nord-americană, 

care, pentru a evita o răscoală de mari proporții, dorea să schimbe una din cele mai sîngeroase și mai repudiate tiranii din America. Cu prilejul acestor acțiuni, pe lîngă 100 de patrioți dominicani au căzut, de asemenea, militant! comuniști vene- zuelenl, cubanezi, argentinenl, nord- americani și din alte țări ale Americă, pentru care libertatea poporului nostru s-a transformat în propria lor cauză.In cei 10 ani care au trecut de atunci, în America Latină au avut loc numeroase bătălii, unele cunos- cînd forme foarte ascuțite. Desfășurarea propriei noastre lupte — a spus vorbitorul — ne-a dus la confruntarea armată cu trupele imperialiste nord-americane. In întreaga Americă Latină se desfășoară lupte de o însemnătate mult mai adîncă deoarece apărarea independentei este astăzi, în mod’ nemijlocit, legată de conținutul epocii noastre — trecerea popoarelor la socialism.In continuare, M. Sanchez a arătat că premisele revoluționare n-au putut fi pretutindeni valorificate deoarece unele partide comuniste din America Latină n-au depășit încă stadiul unor grupuri propagandistice — cu unele excepții cunoscute, fiind Încă departe de a juca „un rol tot mai decisiv în mișcarea antiimperia- listă". sau de a asigura, In totalitatea lor, forța conducătoare a acestui proces. Ne-a lipsit arma teoretică, această armă despre care Lenin spunea că este lucrul cel mai important în momentele de criză.Cu numai o lună înainte de izbucnirea evenimentelor din aprilie 1965, după care imperialiștii americani au debarcat trupe la Santo Domingo, în Comitetul nostru Central se mai discuta dacă are sau nu perspective calea revoluționară ori dacă este posibil să se cheme la organizarea unor noi alegeri. In acest context, vorbitorul s-â referit la declarația Consfătuirii din 1960, al cărei conținut îl consideră echivoc.Partidul nostru — a spus în continuare Sanchez — consideră coexistența pașnică între statele cu orîn- duiri sociale diferite ca un element vital al politicii externe a țărilor socialiste în epoca trecerii de la capitalism la socialism. Formularea cuprinsă în proiectul de document aduce o precizare strict necesară în ce privește raportul dintre coexistența pașnică și lupta popoarelor asuprite. Totodată, partidul nostru respinge faptul că, enumerîndu-se metodele de luptă, folosirea de către popoare a căii armate a fost tratată în optica obținerii unei „autorizații speciale". Dacă se afirmă că imperialismul ar dori să dezlănțuie un război termonuclear, este tot atît de adevărat că cu atît mai puțin îi lipsesc scrupulele cînd e vorba să-și debarce trupele în Vietnam sau la. Santo Domingo, tn. acea.ștă situație, alegerea căii- armate- nu poate fi concepută ca o problemă care necesită „aprobări". Mișcarea comunistă internațională nu poate să afirme astăzi, ca o regulă generală, eventualitatea particulară, încă neconfirmată, a căii pașnice.Dacă coexistența pașnică între state cu orînduiri sociale diferite constituie o politică justă, este cu atît mai necesar ca aceasta să se afirme între state cu aceeași orîn- duire socială. Dacă într-un război nuclear distrugerea materială ar putea reprezenta o catastrofă pentru omenire, un război desfășurat între state socialiste, pe lîngă distrugerea materială, ar aduce o lovitură morală socialismului.Criticînd poziția P. C. Chinez, vorbitorul a adăugat : sciziunea mișcării comuniste internaționale a provocat o situație nouă în întreaga lume și o schimbare a raportului de forțe ■ pe scară mondială, care nu sînt așa de favorabile forțelor păcii și socialismului cum promiteau să fie în deceniul trecut.Oricît de grave ar fi divergentele care afectează mișcarea comunistă internațională si care se exprimă mai evident în relațiile dintre partidele și statele socialiste. învățătura lui Marx. Engels si Lenin a pătruns în ultimul deceniu în noi straturi ale societății si valabilitatea tezelor e- sentiale pe care aceasta le susține este demonstrată la fiecare pas : în eșecul agresivității imperialiste. în dezvoltarea noilor forme de luptă. în încorporarea noilor pături sociale și, în special. în dezvoltarea tehnico- științifică, în proletarizarea masivă a grupurilor de intelectuali si cercetători de laborator. în creșterea nivelului cultural si tehnic al clasei muncitoare. Astăzi, solidaritatea cu Vietnamul constituie tot mai. mult un factor creator în lupta antiimperia- listă, cel pnai înalt punct de unitate al tuturor forțelor care în lume, într-o formă sau alta, dincolo de divergentele de orice fel. luptă împotriva imperialismului. De aceea, noi am văzut și recunoscut în solidaritatea Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste cu Vietnamul un conținut înalt al luptei antiimperia- liste care ne fa.ce să reflectăm asupra faptului că unitatea mișcării — căutînd noi forme proprii — este o speranță în care se poate avea încredere. Această unitate reprezintă astăzi o dorință pentru care se depun eforturi mari, cum este această consfătuire. Totodată, absenta de ia consfătuire a cinci țări socialiste si a altor partide care n-au considerat oportună prezenta lor demonstrează că relațiile dintre partidele comuniste si dintre țările socialiste nu sînt chiar atît de roze, că formulările din documentul de bază al consfătuirii exprimă ceea ce am fi dorit să constituie aceste relații sau ceea ce ar fi trebuit să fie ele. însă nu ceea ce reprezintă în realitate.In document nu sînt suficient analizate nici mișcarea de eliberare națională. nici elementele noi care au apărut în multe țări și care nu se pot îngloba toate în denumirea ..căii necapitaliste de dezvoltare".In afară de aceasta, trebuie să se aibă în vedere că evenimentele din august 1968 au contribuit la, apariția unor noi probleme controversate.Ne identificăm în multe puncte cu majoritatea acelora care aprobă documentele supuse dezbaterii, deoarece în fața poporului nostru constituim o parte integrantă a mișcării comuniste internaționale, dar trebuie să arătăm că în multe puncte documentul principal depășește ordinea de zi stabilită.Această platformă, care propune unitatea de acțiune a tuturor „comuniștilor din lume, a tuturor dușma

nilor imperialismului, a tuturor acelora care sînt dispuși să lupte pentru pace, libertate și progres" deschide două posibilități. Sau este un program de acțiune al comuniștilor In lupta împotriva imperialismului, unde alternativele proprii mișcării comuniste internaționale nu pot fi disimulate, sau este un program de acțiune pe care comuniștii îl propun altor forțe, eventual aliate, In lupta împotriva imperialismului, pentru care nu era necesar, nici posibil, să depășească timida platformă democratică menționată tn acordul inițial de la Budapesta.Mișcarea cere astăzi, așa cum s-a recunoscut la întîlnirea de la Budapesta, forme noi de relații, un criteriu creator mai accentuat în formularea tezelor principiale și în analizarea noilor fenomene. Un document care formulează adevăruri arhicunoscute sau repetă, din motive de compromis, formulări perimate sau respinse de viață nu este un document care poate să obțină ralierea celor mai largi mase în jurul mișcării comuniste internaționale, al sarcinilor antiimperialiste.Comitetul nostru Central ■ hotă-

Delegația noastră — a declarat vorbitorul — sprijină documentul principal. In continuare, referindu-se la situația economică . și politică din tara sa, el a arătat că imperialiștii exercită controlul în Guyana asupra celor tnai rentabile ramuri ale economiei, și anume asupra producției de zahăr și de bauxită. Prima se află în mîinile monopolurilor engleze, iar cea de-a doua — în ale monopolurilor americane și canadiene. Acestea dețin poziții conducătoare și în sectorul serviciilor, comerțului exterior și interior, băncilor. asigurărilor și navigației. Datorită salariilor mici, dobînzilor și preturilor ridicate, impozitelor, concesiilor, imperialiștii realizează în fiecare an profituri în valoare de zeci de milioane de dolari guyanezi, cea mai mare parte dintre acestea fiind trimise în străinătate.Politica externă și internă dictată de S.U.A. a generat în tară probleme sociale complexe. A scăzut nivelul de trai, crește șomajul, care cuprinde 22 la sută din populația lucrătoare și 35 la sută din tineretul de la orașe ; emigrările au atins proporții-record. Situația oamenilor muncii se înrăutățește rapid din cauza militarizării economiei și a scumpirii accentuate a vieții.Partidul nostru — a spus C. Jagan — se pronunță pentru o nouă orientare în dezvoltarea economiei, pentru elaborarea unui program revoluționar prevăzînd naționalizarea minelor, plantațiilor, fabricilor, societăților de asigurare, băncilor, întreprins derilor de comerț exterior, care se află sub controlul sau în stăpînirea capitaliștilor străini și a burgheziei compradore, precum și efectuarea reformei agrare, exercitarea controlului asupra valutei străine, a prețurilor și chiriilor, stabilirea de relații ' comerciale cu țările din

Cuvântarea tovarășului Yakub Demir,
prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din TurciaEvenimentele din ultima perioadă — a spus vorbitorul — au arătat că, atît timp cît există imperialismul, nu dispare pericolul izbucnirii unui război mondial. Ele au arătat însă, de asemenea, că în epoca noastră planurile imperialiste de dezlănțuire a unui nou război mondial pot fi dejucate, că războiul poate fi preîn- tîmpinat. Nu o dată am fost martori la încercările imperialiștilor de a împinge omenirea în prăpastia unui război mondial, dar ei au fost ne- voiti să se oprească la marginea prăpastiei.Imperialismul este condamnat de istorie, dar el încearcă prin toate mijloacele să-și prelungească existența. Exprimînd părerea că agresivitatea acestuia crește pe măsura dezvoltării forțelor antiimperialiste, vorbitorul a arătat, totodată, că există o serie de factori care împiedică dezlănțuirea războiului de către imperialiști : creșterea forțelor care li se opun, puterea crescîndă — economică, politică, militară — a sistemului socialist mondial și. în primul rind, a Uniunii Sovietice, mten- sificarea luptei clasei muncitoare internaționale, dezvoltarea mișcării de eliberare națională și, în sfîrșit, devotamentul neclintit al statelor socialiste față de politica coexistentei pașnice.Imperialismul știe că dușmanul său invincibil este unitatea forțelor care i se opun. De aceea, el folosește toate mijloacele pentru a slăbi această unitate, se străduiește să folosească și să adîncească divergențele, care există în rîndurile mișcării revoluționare mondiale.Atîțînd continuu antisovietismul șl anticomunismul, Imperialiștii fac totul pentru a izola Turcia și poporul turc de marele său vecin — Uniunea Sovietică, precum și de celelalte țări socialiste. Faptele demască însă întreaga falsitate a acestei politici,Referindu-se, în continuare, la situația economică și politică actuală din țara sa, vorbitorul a declarat că Turcia face parte dintre țările care sînt atît o victimă cît și un instrument al politicii imperialiste și că, în ultimii zece ani, poporul turc a intensificat lupta împotriva imperialismului și a complicilor săi, pentru 

a scăpa dintr-o asemenea situație. 

rît să nu semneze un asemenea document și a ratificat hotărîrea sa după ce a aflat că la ultima ședință a comisiei pregătitoare n-au fost introduse decît modificări fără importanță în documentul de bază. Nu vom semna un document bazat pe o serie de poziții principiale pe care nu le împărtășim și care sînt opuse acelora susținute de noi în mod public.Definind poziția noastră, nu dorim 
să intrăm într-o dispută cu majoritatea celor care vor semna documentul, deoarece admitem ca o realitate existența divergențelor, a diferitelor tendințe tn cadrul unei mișcări bogate In varietatea de forme și metode, de multe ori eficace, alteori nu.Sîntem dispuși să contribuim la înfăptuirea in practică a oricăror sarcini care decurg din lupta antiimpe- rialistă și asupra cărora ne vom pune de acord aici sau tn orice altă. în- tîlnire.Neacceptlnd acest document, contribuim cu un anumit risc la stabilirea viitoarei unități reale, organice, tn care diferitele puncte de vedere din rîndurile mișcării — produs al unor dezvoltări diferite și al unei 

Cuvântarea tovarășului 
Cheddi Jagan,

lider al Partidului Popular Progresist din Guyanaest ți din vest, dezvoltarea economică armonioasă a tării, un accent pe dezvoltarea industriei și a- griculturii, în special în sectorul obștesc și cooperatist, învătămînt gratuit, dezvoltarea asistenței sociale, folosirea deplină a brațelor de muncă, democrație deplină și participarea muncitorilor la conducerea țării. Pe baza unui asemenea program revoluționar. chemăm la înfăptuirea unității de acțiune în luptă.In continuare, vorbitorul a formulat o serie de atacuri la adresa P.C. Chinez, a politicii acestuia.Cheddi Jagan a subliniat că lipsa unității mișcării comuniste si muncitorești Internationale a contribuit într-o măsură considerabilă la creșterea agresivității S.U.A. în Vietnam, în ultimii sase ani. si la înfrîngerile suferite de forțele progresiste din alte regiuni ale „lumii a treia".Imperialismul nu a renunțat la intențiile-sale agresive. El și-a schimbat doar metodele dar nu si telurile, tactica sa a devenit mai rafinată. Imperialiștii recurg la noi trucuri și folosesc diferite procedee tactice în funcție de condițiile concrete din diferite regiuni ale lumii. In unele regiuni. ei folosesc simultan diferite procedee tactice. De pildă, în America Latină imperialismul folosește simultan tactica „pumnului de fier" și tactica reformistă a „presiunilor blînde". Trebuie să știm nu numai că dușmanul clasei muncitoare este nemilos ci să vedem, totodată, adevărata sa fată.După ce a arătat că este de acord cu intervenția din august 1968 în Cehoslovacia, vorbitorul a spus : Cuba socialistă, a cărei apărare este o datorie a noastră, se află în prima

Colaborarea strînsă, de mai bine de 20 de ani, a Turciei cu statele imperialiste agresoare, îndeosebi cu S.U.A., și participarea Turciei la N.A.T.O. au afectat în mod serios întreaga viață economică, socială și politică a țării, au avut o influență negativă asupra tuturor claselor și păturilor poporului turc cu excepția unui pumn de capitaliști și moșieri. Aceasta este cauza principală a îndelungatelor crize economice, sociale și politice. Una din consecințele a- cestor crize a fost lovitura de stat din 1960. Aceasta însă nu a justificat principalele speranțe ale poporului turc. Toate acestea — a spus în continuare vorbitorul — au contribuit la ridicarea conștiinței clasei muncitoare. Unele libertăți democratice, obținute de masele populare în urma loviturii de stat din 1960, au accelerat acest proces.’ Muncitorii turci au trecut la lupta organizată, fățișă și activă pentru drepturi economice și politice mai largi. Acțiunile muncitorilor, care iau un avînt tot mai mare, au silit burghezia să le acorde dreptul la grevă și la încheierea de contracte colective, deși aceste drepturi sînt limitate. A fost creat un partid muncitoresc legal.Acțiunile susținute ale clasei muncitoare au ridicat la luptă pentru independenta tării împotriva imperialismului și a agenților săi, a bazelor militare străine și a organizației a- gresive N.A.T.O., pe oamenii muncii de la orașe și sate, mica burghezie, păturile mijlocii ale populației, intelectualitatea progresistă și tineretul patriotic. Acțiunile muncitorilor au început să aibă un rol hotărîtor în unirea acestor forte în lupta împotriva imperialismului și’ reacți- unii. întărirea luptei clasei muncitoare a imprimat o forță deosebită mișcării de tineret. Lupta dintre proletariat și burghezie, în condițiile Turciei de astăzi, are un anumit specific, care constă în aceea că o parte a burgheziei naționale aderă, într-o anumită măsură, la lupta anti- imperialistă a poporului în condițiile ascuțirii contradicțiilor dintre diferitele pături ale acestei burghezii. Această situație apropie proletariatul de avangarda burgheziei naționale 

diversități de tradiții — se armonizează într-o formă dialectică. Nu pretindem nimic mai mult decît a ne menține credincioși propriilor noastre principii și propriului nostru program.După părerea noastră, lipsurile mișcării nu pot fi înlăturate prin compromisuri. Ele se corijează pă- trunzînd în fondul greșelilor, corec- tînd metodele care trebuie înlăturate, admițînd diversitatea mișcării în practică și acționînd uniți — deasupra oricăror divergențe — împotriva imperialismului. 'înțelegem eforturile făcute de către o serie de partide pe calea unității, eforturi care culminează, în prezent, la această consfătuire, și care sînt considerate doar o etapă. Prin poziția adoptată, partidul nostru își manifestă hotărîrea de a menține cele mai strînse contacte și relații cu partidele prezente — în pofida deosebirilor ideologice și a disensiunilor în ce privește metodele de căutare a unității — în interesul acțiunilor comune împotriva imperialismului, al luptei pentru construirea socialismului pe scară universală.

linie a luptei comune. Apărarea revoluției cubane este o chestiune de principiu. Partidul nostru a sprijinit această revoluție chiar de la început.Vietnamul reprezintă, de asemenea. pentru noi o problemă de principiu. Dînd o serie de lovituri zdrobitoare, Vietnamul a modificat în mod radical situația politică din S.U.A. Popoarele din lumea întreagă trebuie să fie recunoscătoare eroicului popor vietnamez pentru că a- cesta a oprit mașina militară a imperialismului. Mîine, bătăliile care vor avea loc în alte regiuni din Asia, Africa si America Latină îl vor aduce în pragul pieirii definitive. Desfășurarea acestor lupte va adîncl criza. imperialismului în țările capitaliste si va exercita' o influentă favorabilă asupra acțiunilor revoluționare ale maselor populare.Vorbitorul a arătat că partidul său sprijină documentele prezentate consfătuirii spre examinare. Lupta pentru pace, a spus el. ajută la crearea unei unități mai largi în lupta împotriva imperialismului, a colonialismului și neocolonialismulul. Ideile marelui Lenin ne sînt necesare astăzi mal mult ca oricînd. întrucît pe arena internațională există confuzie si divergente care sînt generate atît de disensiunile din lagărul socialist cît si de falsificările în legătură cu această problemă, răspîndite de propaganda imperialistă.în încheiere, vorbitorul a subliniat că trebuie opus un front unic imperialismului și trebuie înlăturate divergentele. Trebuie să încheiem actuala consfătuire, a spus el. întărind unitatea.

în lupta împotriva monopolurilor imperialiste și a complicilor lor și le determină să colaboreze pentru a- tingerea anumitor țeluri.Acest moment își găsește expresia în lozinca lansată de P.C. din Turc’ji cu privire la crearea Frontului național democratic de luptă împotriva imperialismului șl reacțiunii. Se fac deja primii pași pentru traducerea în viață a acestei lozinci. Anul trecut a fost creată alianța de luptă împotriva imperialismului, din care au făcut parte sindicatele, reprezentînd 350 000 de oameni și diferite alte organizații obștești. Scopul alianței este lupta împotriva monopolurilor străine și a capitaliștilor și moșierilor care colaborează cu aceștia, lupta împotriva reacțiunii. Vorbitorul a dat o serie .de exemple care demonstrează că mișcarea antiimpe- rialistă în Turcia se intensifică tot mai mult.Comuniștii turci — a spus Yakub Demir — își dau seama că principala condiție a victoriei în lupta pe care a început-o poporul împotriva imperialismului și reacțiunii constă în unirea tuturor forțelor antiimperialiste în frunte cu clasa muncitoare și se străduiesc, în măsura posibilităților, să-și îndeplinească sarcina lor istorică. Dezvoltarea luptei în țara noastră, a spus el. este strîns legată de evenimentele mondiale. Documentul principal al consfătuirii, pregătit pe baza generalizării experienței luptei antiimperialiste Internationale, are o importanță excepțională pentru noi. Aprobăm pe deplin acest document, între ale cărui părți există o legătură organică, și sîntem gata să-1 semnăm.In continuare, vorbitorul a formulat atacuri ]a adresa P.C. Chinez și a criticat politica externă a R.P. Chineze.Se apropie aniversarea a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, genialul conducător și învățător al proletariatului din lumea întreagă, a spus el în încheiere. P.C. din Turcia, credincios mărețelor sale principii, consideră că este de datoria sa să sărbătorească această zi măreață șl să se pregătească în vederea ei împreună cu toate partidele frățești.



VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICILE SOVIETICE BALTICE

MOSCOVA 16. — (De la trimișii 
Agerpres S. Podină și N. Moarcăș) : 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și so
ția, împreună cu membri ai dele
gației P.C.R. la Consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova, însoțiți 
de ambasadorul României în 
U.R.S.S., Teodor Marinescu, cu so
ția, au continuat luni dimineața 
vizita în capitala R.S.S. Letone — 
Riga.

A fost vizitată cunoscuta între
prindere de produse electrotehnice 
— Vef, unde directorul general a 
dat ample explicații asupra pro
cesului de producție.

La amiază, C.C. al P.C. din Le
tonia, Prezidiul Sovietului Suprem 
al R.S.S. Letone și guvernul Repu
blicii au oferit un dejun în cinstea 
oaspeților români.

Tovarășii A. E. Voss, prim-se- 
cretaT al C.C. al P.C.' din Letonia,

în timpul vizitei la fabrica de produse electrotehnica

tarile de ieri A Cons

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
16 iunie au continuat lucrările 
Consfătuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de conducătorul delegației 
unuia dintre partidele frățești care 
activează în ilegalitate.

Președintele a vorbit despre no
ile acțiuni sîngeroase ale regimului 
tiranic al lui Duvalier, despre exe
cutarea unor activiști de frunte ai 
Partidului unit al comuniștilor din 
Haiti. A fost făcută propunerea să 
se adopte o declarație de solida
ritate cu comuniștii și democrații 
din Haiti. Participanții la consfă
tuire au adoptat în unanimitate 
această declarație.

Președintele ședinței comunică 
apoi propunerea secretariatului de 
a fi publicate toate hotărîrile și 
cuvîntările participanților la cons
fătuire. Editura internațională 
„Pace și socialism" a luat iniția
tiva de a fi editate materialele în 
diferite limbi. Participanții la cons
fătuire s-au declarat de acord cu 
această propunere.

La primul punct de pe ordinea 
de zi a consfătuirii Ia ședința de 
dimineață au luat cuvîntul : 
E. Gasperoni, secretar general al 
Partidului Comunist din San Ma
rino, șeful delegației Partidului

Declarație a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncitorești

Reprezentanții celor 75 de partide 
comuniste și muncitorești, întruniți 
la Moscova, au aflat cu mînie și 
indignare știrea despre noile ares
tări de masă și masacrarea bestială 
a comuniștilor, democraților și al
tor patrioți din Haiti.

Acum cîteva zile au fost uciși 
tovarășii Gerald Brisson, Daniel 
Sansarich, Gerard Wadestran, Jac
ques Jeannot și alți conducători 
de seamă ai comuniștilor. Viața to
varășului Joseph Roney, secretar 
general al C.C. al Partidului Unit 
al comuniștilor din- Haiti, arestat 
de călăii lui Duvalier, este în pe
ricol.

In decursul a 12 ani de domina
ție tiranică, regimul lui Duvalier, 
care se menține la putere numai 

și Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte toasturi.

La plecare, pe aeroportul din 
Riga se aflau A. E. Voss, J. E. 
Kalnberzin, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. 
Letone, V. P. Ruben, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii, N. Beluha, secretar al C.C. 
al P.C. din Letonia, și alte per
soane oficiale.

In timpul călătoriei în republicile 
sovietice Estonia și Letonia, oas
peții români au fost însoțiți de 
V. E. Dîmșiț, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

★
La solicitarea postului de radio 

local, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a împărtășit impresiile din a- 
ceastă scurtă vizită :

Doresc, țn. primul rînd — a spus 
secretarul general al C.C. al P.C.R., 
— să adresez din partea poporului

Comunist din Lesotho, A. Marti
nez, șeful delegației Partidului 
Muncii din Guatemala, H. Murphy, 
membru al Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Ir
landa de nord, J. Kolle, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Bolivia, F. Oheda, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Porto Rico, L. Thomas, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Popular din Panama, John 
Marx, președintele Partidului Co
munist din Africa de sud.

Președintele ședinței a comunicat 
că lista celor care au cerut să ia 
cuvîntul la primul punct de pe or
dinea de zi a fost epuizată. Consfă
tuirea a luat hotărîrea să se încheie 
luările de cuvînt la acest punct.

La ședința de seară, prezidată de 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, participanții la consfătu
ire au ascultat raportul Comisiei 
redacționale prezentat de preșe
dintele Comisiei, Boris Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. Rapor
torul a supus, în numele Comisiei 
redacționale, spre examinarea și a- 
probarea delegaților documentele 
consfătuirii.

A fost adoptat în unanimitate 
Apelul pentru apărarea păcii. J. 
Gollan, care a prezidat ședința, a 
spus că, adoptînd acest document.

datorită sprijinului monopolurilor 
americane, a transformat țara în- 
tr-un lagăr de detențiune. Persecu
țiile sîngeroase, torturile, condam
nările la moarte, legislația anti
populară și, în special, anularea le
gii privind dreptul de azil — toate 
urmăresc înăbușirea rezistenței pa- 
trioților haitieni. Regimul lui Du
valier își îndreaptă principala lo
vitură împotriva membrilor Parti
dului Unit al comuniștilor din 
Haiti — luptători dîrzi pentru li
bertatea, independența și viitorul 
luminos al patriei lor.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești își exprimă 
solidaritatea frățească cu comu
niștii și democrații haitieni, care, în 
condiții de adîncă ilegalitate, ris- 

român, a comuniștilor români, un 
călduros salut comuniștilor, între
gului popor leton. Am vizitat cu 
deosebit interes Expoziția realiză
rilor economiei naționale o. R.S.S. 
Letone și marea întreprindere elec
trotehnică Vef, ceea ce ne-a creat 
posibilitatea să cunoaștem nemijlo
cit o parte din succesele pe care 
le obțin oamenii muncii letoni în 
construirea societății noi. Ducem 
cele mai bune impresii despre hăr
nicia muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din R.S.S. Letonă. Re
zultatele lor în dezvoltarea econo
miei pe baza tehnicii moderne re
prezintă o contribuție de preț la 
cauza dezvoltării generale a con
strucției comuniste în U.R.S.S.

Urez din toată inima locuitorilor 
orașului Riga, tuturor oamenilor 
muncii din R.S.S. Letonă multe 
succese în activitatea lor, prospe
ritate și viață îndelungată.

participanții ,1a consfătuire declară 
prin aceasta că ei se consacră lup
tei pentru pace, luptei împotriva 
imperialismului.

După aceea, au luat cuvîntul la 
ședință E. Beriinguer, locțiitor al 
secretarului general al Partidului 
Comunist Italian, M. Sanchez, șeful 
delegației Partidului Comunist 
Dominican, I. Lechleiter, membru al 
Comitetului de conducere și secre
tar al C.C. al Partidului Muncii 
din Elveția, A. H. Mahgub, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist din Sudan, L. Aarons, se
cretar național al Partidului Co
munist din Australia, Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Român, S. 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, A. 
Pettersen, membru al Secretariatu
lui C.C. al Partidului Comunist din 
Norvegia, J. Woodis, membru al 
Comitetului Politic al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, P. Verges, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Reunion, Aii Yata, secretar 
general al Partidului Eliberării șl 
Socialismului (Maroc), E. Gaspero- 
ne, secretar general al Partidului 
Comunist din San Marino, care 
și-au expus părerile față de 
proiectul documentului principal al 
consfătuirii.

cîndu-și zilnic viața, continuă cu 
abnegație lupta împotriva tira
niei.

Consfătuirea cheamă masele oa
menilor muncii, forțele democratice 
și progresiste din toate țările să 
ceară cu fermitate încetarea terorii, 
asasinatelor și persecuțiilor împo
triva comuniștilor și altor patrioți 
haitieni.

Veșnic va trăi memoria eroilor 
care și-au dat viața în lupta împo
triva tiraniei, pentru libertatea și 
independența patriei lor, pentru 
socialism 1

Libertate tovarășului Joseph 
Roney !

Libertate tuturor deținuților po
litici din Haiti!

Apelul
pentru apărarea păcii 
adoptat de Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste șl muncitorești
Noi, reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești. întruniți la Moscova, la Consfătuirea internațională. adresăm popoarelor lumii, tuturor oamenilor, indiferent de convingerile si vederile lor politice, chemarea de a înfăptui acțiuni comune pentru apărarea și întărirea păcii.în lupta actuală este în joc cauza cea mai importantă — viitorul o- menirii. în prima jumătate a secolului nostru, ca urmare a celor două războaie mondiale au fost secerate peste 70 de milioane de vieți omenești. au fost șterse de pe suprafața pămîntului mii de orașe si sate înfloritoare. Sinistra ciupercă atomică care s-a înăltat deasupra Hiroșimei constituie un avertisment tragic a- supra consecințelor unui al treilea război mondial, dacă imperialismul ar izbuti să-l dezlănțuie.Un conflict mondial în condițiile actuale, cînd bombele nucleare pot atinge în cîteva minute orice continent. pustiind teritorii imense, ar însemna oieirea a sute de milioane de oameni si transformarea în ruine si scrum a cuceririlor civilizației si culturii mondiale.Războaiele, actele de agresiune si violentă, atentatele la libertatea popoarelor. toate acestea îsi au sursa în politica imperialismului.Imperialismul. în primul rînd cel american, este cel care intensifică cursa înarmărilor, agravează încordarea internațională, provoacă în diferite puncte ale globului conflicte și războaie locale. Imperialismul a- merican," dușman înrăit al libertății popoarelor, tinde prin toate mijloacele să reprime mișcările de eliberare națională, organizează lovituri de stat reacționare, impune si susține regimuri antipopulare.De mai mulți ani, imperialiștii a- mericani duc în Vietnam un război agresiv, recurgînd la mijloacele cele mai barbare.Datorită agresiunii israeliene împotriva popoareloi- arabe, în Orientul Mijlociu se menține un focar primejdios de încordare, care poate aprinde în orice moment vîlvătăile unui război.Uneltirile provocatoare ale imperialismului împotriva Cubei, ca și în largul coastelor Coreei, precum și împotriva multor state din Asia, A- frica și America Latină creează pericole permanente la adresa păcii.în centrul Europei acumulează forțe imperialismul vest-german războinic, își ridică capul neonazismul. Bizuindu-se pe blocul agresiv N.A.T O. și acționînd în strînsă alir anță cu imperialismul american, cercurile guvernante de la Bonn, care n-au tras învățămintele necesare din zdrobirea Germaniei hitle- riste, du.c o politică revanșardă, năzuiesc să intre în posesia armei nucleare, amenință securitatea tuturor popoarelor europene.Un pericol la adresa păcii în Europa îl creează bazele militare puse la dispoziția imperialiștilor americani în diferite țări membre ale N A.T.O. și în Spania.Politica de agresiune și război, pusă în slujba profiturilor capitalului monopolist, duce la intensificarea exploatării maselor largi populare din țările capitaliste, ațîță discriminarea rasială, cultivă violența, limitează libertățile democratice, a- menință interesele vitale ale maselor populare. Militarizarea economiei înghite uriașe fonduri materiale, provoacă reducerea nivelului de trai constituie o grea povară pe linierii oamenilor muncii. Imperiălis-, mul poartă vina pentru faptul că mărețe realizări ale științei și tehnicii, care deschid în fața omenirii noi perspective, sînt dirijate spre scopuri de distrugere. în timp ce sute de milioane de oameni suferă de foame și mizerie.Iată de ce lupta pentru pațe se contopește cu lupta pentru libertatea popoarelor, pentru progres și democrație, pentru eliberarea de sub

AGENȚIILE DE PRESA
TRANSMIT:

Cu ocazia semicentena
rului proclamării Republicii 
Sovietice Slovace, în ora?ul Preșov din Slovacia de est au avut loc o paradă militară și un miting, la care au participat Peter Colotka, președintele guvernului Republicii Socialiste Slovace, Stanislav Razi, președintele guvernului Republicii Socialiste Celle, alte persoane oficiale, precum și numeroși oameni ai muncii.

flutorităîils peruviene au 
arestat pe Mario Ugarte, secretar al C.C. al Partidului Comunist și redactor-șef al ziarului „Unidad", organ al P.C. din Peru, care este acuzat de a fi desfășurat „activități subversive". Federația "peruviană a ziariștilor a dat publicității o declarație în care cere eliberarea neîntîrziată a lui Mario Ugarte.

Tratativele dintre cele 
două comunități din Cipru 
au făcut unele progrese, dar mai rămîn divergențe substanțiale, a declarat Glafkos Clerides, președintele Parlamentului cipriot. Aceste divergențe șe referă în special la drepturile celor două comunități.

. jugul străin, de colonialism și neocolonialism, de reacțiune și dictatură fascistă.în prezent, instaurarea unei păci trainice nu este o utopie, ci un scop pe deplin realizabil. In lume există astăzi puternice forțe sociale și politice care acționează împotriva războiului, pentru destindere și pentru o largă colaborare internațională. Politica consecventă de pace a Uniunii Sovietice — primul stat socialist — și a celorlalte state socialiste, intensificarea luptei oamenilor muncii în țările capitalului, avîntul mișcării de eliberare națională, acțiunile cercurilor largi ale opiniei publice democratice mondiale, ale partizanilor păcii fac ca un nou război mondial să nu mai fie o fatalitate inevitabilă, ci, dimpotrivă, creează posibilități reale pentru înfăptuirea năzuințelor de pace ale popoarelor.Imperialismul nu mai poate dispune arbitrar de destinele lumii. Agresorii americani au fost nevoiți să înceteze bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam și să accepte să ia loc la masa tratativelor. A fost încheiat tratatul privind interzicerea experiențelor nucleare pe sol, sub apă și în atmosferă, a fost adoptat tratatul de neprolife- rare a armelor nucleare. Acestea arată că, atunci cînd popoarele acționează energic și solidar, se pot obține rezultate concrete.Deși atîta timp cît există imperialismul se menține pericolul de conflicte militare, în zilele noastre constituie o realitate coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite. Dar coexistența pașnică reclamă o luptă permanentă și consecventă a maselor populare împotriva imperialismului, împotriva politicii sale de pe poziții de forță.Lupta pentru pace include inițiativele de pace ale statelor socialiste, bătăliile victorioase ale patrioților vietnamezi în junglele din Vietnamul de sud, demonstrațiile antirăzboinice’ din orașele Europei și Americii, lupta poporului japonez împotriva bazelor militare americane, acțiunile clasei muncitoare împotriva atotputerniciei monopolurilor, rezistența popoareloi- Americii Latine față de dictaturile clicilor militare, mișcările anticolonialiste din țările Asiei și Africii, lupta negrilor din S.U.A. pentru drepturile lor. Fiecare participant la această luptă, indiferent dacă poartă salopeta de muncitor, trudește pe ogoare sau lucrează în laborator, își aduce contribuția la cauza comună a apărării păcii.Adresăm apelul nostru :— oamenilor., muncii — muncitori, țărani, intelectuali, oameni de știință și cultură, tuturor celor care vor să salveze și să sporească roadele muncii și ale eforturilor creatoare ale omenirii ;— părinților preocupați de viitorul copiilor lor ;— tineretului și studenților, care năzuiesc să-și vadă împlinite visurile și planurile lor nobile, să-și consacre forțele și energia propășirii țărilor lor ;— parlamentarilor, oamenilor politici și de stat preocupați de destinele popoarelor lor ;— partidelor politice, sindicatelor, organizațiilor și mișcărilor obștești ;— comunităților și asociațiilor religioase, oamenilor de diferite confesiuni ;— participanților la mișcările pentru apărarea păcii și la campaniile împotriva războiului ;— tuturor bărbaților și femeilor.Să cerem încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, retragerea trupelor americane, respectarea drepturilor suverane ale poporului vietnamez, asigurarea independenței, libertății și păcii în Vietnam ;să milităm pentru lichidarea pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. a consecințelor a- gresiunii Israelului în Orientul Mijlociu

Georges Pompidou

al 19-lea președinte

al Franței
16 (Agerpres).PARIS . .Rezultatele definitive ale alegerilor pentru cel de-al doilea tur de scrutin care a avut loc la 15 iunie, potrivit comunicatului oficial, sînt concretizate în următoarele cifre : din 29 488 640 alegători înscriși în listele electorale s-au prezentat Ia urne 20 307 013, adică 68,86 la sută. Pentru Georges Pompidou au votat 11 060 181 alegători, adică 58,20 la sută din totalul voturilor valabile ; iar pentru Alain Poher, candidatul centrului, 7 942 915, adică 41,80 la sută. Numărul buletinelor albe sau anulate s-a ridicat la 1 303 957 (4,42 la sută). împreună cu cei 9 181 627 (31,14 la sută) alegători care nu s-au prezentat la urne, numărul celor care s-au abținut de la vot s-a ridicat la 10 485 544, Mlică 35,56 la sută din totalul corpului electoral.

să luptăm pentru lichidarea totală a colonialismului și neocolonialismu- lui, pentru obținerea independenței de către toate popoarele asuprite, pentru încetarea războaielor duse de colonialiștii portughezi, pentru abolirea rasismului — această rușine a vremurilor noastre — în Africa de sud și pretutindeni unde el se mai manifestă, pentru înlăturarea regimurilor corupte — unelte servile ale monopolurilor străine ;să intensificăm eforturile în lupta pentru înfăptuirea deplină a principiilor coexistenței pașnice a statelor indiferent de orînduirea lor socială, pentru slăbirea încordării internaționale, pentru reglementarea prin tratative a problemelor internaționale litigioase, împotriva atentatelor imperialiste la independența și suveranitatea popoarelor, la dreptul lor de a-și decide singure soarta, pentru dezvoltarea unei largi colaborări între toate țările pe baza egalității în drepturi.Ne adresăm tuturor acelora care au trăit ororile celui de-al doilea război mondial și își amintesc de ele, tuturor apărătorilor păcii din Europa, inclusiv forțele sociale dornice de pace din Germania occidentală ;— să barăm calea politicii revendicărilor teritoriale duse de R.F.G., pretenției acesteia de a intra în posesia armei nucleare, să respingem forțele neonazismului.Recunoașterea situației reale, creată în Europa ca rezultat al celui de-al doilea război mondial, inviolabilitatea frontierelor existente, recunoașterea Republicii Democrate Germane, iată condiții obligatorii pentru o pace trainică pe continentul european.Să desfășurăm lupta pentru crearea unui sistem eficient de securitate colectivă în Europa și pentru lichidarea împărțirii continentului în grupări militare opuse, pentru statornicirea unei atmosfere de colaborare și înțelegere reciprocă între popoare. Calea spre atingerea acestor obiective ar putea fi deschisă de o eonferință a tuturor statelor europene, așa cum a propus Consfătuirea de la' Budapesta a statelor membre ale Tratatului de la Varșovia.Pacea pe pămînt nu poate să se bazeze pe „echilibrul fricii". O pace trainică este de neconceput fără încetarea cursei înarmărilor.Trebuie să milităm pentru crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale globului, pentru interzicerea oricăror experiențe cu arma nucleară, pentru iht.-area in vigoare cît mai grabnică â tratatului de ne- proliferare a armelor nucleare și pentru aderarea tuturor statelor la acest tratat, pentru interzicerea armelor nucleare și lichidarea stocurilor de asemenea arme.Trebuie să cerem desființarea bazelor militare de pe teritoriile străine, eliberarea țărilor din pactele militare agresive care le-au fost impuse precum și interzicerea tuturor tipurilor de arme chimice și bacteriologice 1Trebuie să milităm consecvent și intens pentru dezarmarea generală și totală !In ciuda tuturor vicisitudinilor, noi, comuniștii, ne-am păstrat atașamentul nețărmurit față de ideile leniniste ale păcii și prieteniei între popoare. Astăzi, ca și în trecut, vom lupta pentru aceste țeluri nobile ale întregii umanități, alături de toți cei care se pronunță împotriva politicii militarismului, agresiunii și războiului. Pentru realizarea acestor țeluri sîntem gata să dezvoltăm . legăturile și să colaborăm cu cele mai diferite forțe sociale și politice care se pronunță pentru pace în lume.Unitatea tuturor forțelor progresiste, iubitoare de pace, constituie un imperativ al zilelor noastre. Strîns uniți, vom asigura victoria cauzei sacre a păcii pe pămînt.

drept o cincea regenerabil rezerva ce
Intr-o declarație dată publicității după cunoașterea rezultatelor, Pompidou a mulțumit celor care l-au votat, considerînd rezultatele alegerilor „victorie a celei de-a publici".Pentru prima oară, de Gaulle a ieșit din și-a impus-o după, retragerea din fruntea statului francez, pentru a adresa o telegramă de felicitare celui care în cea de-a V-a republică a fost prim-ministru Imp de șase ani și care îi urmează «icum în cel mai înalt post.Majoritatea comentatorilor din capitala Franței remarcă amploarea fără precedent în istoria consultărilor electorale franceze a abținerilor. Explicația acestei masive abțineri arată că consemnul dat în acest sens de Partidul Comunist Francez a fost

0 nouă declarație

in legătură cu inti- j
Ar/

cu inci-MOSCOVA 16 (Agerpr cum este cunoscut, în legățt dentele de la frontiera sovieto-chineză, guvernul U.R.S.S. a publicat la 29 martie o declarație adresată guvernului R. P. Chineze.La 24, mai a fost dată publicității declarația de răspuns a guvernului R. P. Chineze.Recent, guvernul U.R.S.S. a publicai răspunsul la această declarație.După ce expune considerentele guvernului Uniunii Sovietice în legătură cu această problemă, declarația arată că guvernul sovietic își reafirmă propunerea de a se ține consultări fără nici un fel de condiții prealabile.In continuare în declarație se spune i Partea sovietică este de acord cu punctul de vedere al guvernului R. P. Chineze ca atunci cînd „există premise, cînd se iau drept bază tratatele asupra actualei frontiere sovieto-chi- neze se poate admite reglementarea necesară în anumite sectoare ale hotarului, pomindu-se de la principiile consultărilor cu drepturi egale, prin înțelegere reciprocă și concesii reciproce".Guvernul U.R.S.S. consideră că pentru a se crea de pe acum atmosfera de discutare practică . t ■a problemelor, la apropi •trebuie să se excludă t< realizarea acestui obiec ■guvernul sovietic manii !?. ' .față de acele considerent < (ia guvernului R. P. C oșe spune că părțile trc • .. .vi-, conflicte la frontieră, g •' îi.exercițiul funcțiunii să arme, să nu deschidă f< altora, ci să rezolve nu loace pașnice problemele în cursul pazei pe frontii egală măsură trebuie să totul cazurile de încălcai de către părți, sub < -r Grănicerii sovietici și per sovietice — se spune în < vemului sovietic — respi tețe această ordine. Guve își exprimă speranța că se v cații corespunzătoare grăn vililor chinezi.în declarație se propun luate la Moscova, în urm luni, consultările întrerup Asupra datei concrete s-ar veni pe linie diplomatică.Guvernul U.R.S.S. nume: <■. ■delegației sovietice la co P. I. Zireanov, reprezenta v > tențiar, cu rang de minist • • d
Mitingul 

de la Hanoi
HANOI 16 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc un miting organizat 
de Comitetul Central al Frontului 
Patriei din Vietnam cu ocazia for
mării guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, — transmite agenția V.N.A. 
La miting au participat președin
tele Ho Si Min, Ton Duc Thang, 
vicepreședinte al R. D. Vietnam, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de 
partid și de stat din R. D. Viet
nam, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și ai Armatei Populare 
Vietnameze, oameni ai muncii.

urmat într-o largă măsură de a- legătorii care au votat la scrutinul precedent în favoarea lui Jacques Duclos. candidat al P.C.F.Noul șef al statului își va prelua funcția la’ 20 iunie.
Noul președinte al Franței, 

Georges Pompidou, s-a născut 
la 5 iulie 1911, în familia unor 
învățători. După terminarea șco
lii normale superioare din Pa
ris, Georges Pompidou predă 
literatura la Marsilia și Paris, 
cu o scurtă întrerupere la în
ceputul celui de-al doilea război 
mondial, cînd este mobilizat și 
trimis pe front ca ofițer de in
fanterie. După eliberarea de sub 
ocupația germană, Pompidou 
este angajat ca funcționar al 
cabinetului președintelui guver
nului provizoriu al Franței, ge
neralul Charles de Gaulle. La 
plecarea acestuia din fruntea 
guvernului, în 1946, el ocupă 
diverse funcții în instituții de 
stat și particulare, pentru a re
veni alături de generalul de 
Gaulle, ca șef de cabinet, cînd 
acesta preia, în mai 1958, condu
cerea guvernului francez. La 14 
aprilie 1962, Georges Pompidou 
este numit prim-ministru, func
ție pe care o ocupă timp de 
șase ani. înlocuit anul trecut 
din funcția de prim-ministru, 
Georges Pompidou și-a prezentat 
candidatura în alegerile prezi
dențiale a doua zi după ce ge
neralul de Gaulle și-a făcut cu
noscută demisia.
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