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La combinatul chimic Craiova
® O POLITICK JUDICIOASĂ DE VALORIFICARE MAXIMĂ A 
RESURSELOR MATERIALE ȘI UMANE ALE TĂRII © DOCU
MENTE MOBILIZATOARE NU NUMAI PRIN LINIILE LOR DI
RECTOARE, CI ȘI PENTRU CA SE SPRIJINĂ PE MASE DE LA 

ELABORARE PÎNA LA ÎNFĂPTUIREO sosea largă de patru benzi te petrece pînă la ieșirea din oraș. La poalele unei clădiri lamelă, cu mai multe etaje (părînd mică în comparație cu turnurile de răcire care o domină din imediata apropiere), se întinde o vastă sală de mese, inundată în neon, cu instalațiile de sonorizare în funcțiune.Comuniștii din organizațiile de partid', de la grupul azot I al marelui Combinat chimic Craiova s-au în- tr nit pentru a dezbate jaloanele L^i’iei contemporane a României.' trasate în Tezele Comitetului Central al partidului și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea.— Adeziunea deplină pe care ne-o exprimăm fată de aceste documente — a spus tov. Andrei Pohr, maistru chimist, secretarul comitetului de partid — este o adeziune de opinii și în același timp o adeziune prin fapte. Oricît de mare ar fi diversitatea problemelor cuprinse în aceste documente. cred totuși că se poate găsi un numitor comun. Acest numitor comun este necesitatea istorică, faptul că ele reflectă o analiză și un complex de linii directoare care reies din nevoile concrete ale tării noastre. Din această necesitate decurge, totodată. necesitatea de a realiza, de a înfăptui. întreaga activitate a partidului nostru ilustrează deplina concordantă dintre cuvînt și faptă, dintre proiecte și rezultate. Punînd față în fată documentele Congresului al IX-lea cu realitatea zilei de azi. putem spune că această concordantă s-a realizat — desigur nu lesne, ci cu eforturi pentru a depăși greutățile și pentru a ne însuși un stil de muncă superior, întemeiat pe principiile conducerii științifice.— Viața fiecăruia dintre noi — a spus ing. Teodor Boari — este înscrisă adesea dinainte. în tot ce are ea mai însemnat, în liniile de dezvoltare a tării. M-am făcut chimist
PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER 

t Delegația Adunării Naționale 
a Republicii TunisienePreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri delegația Adunării Naționale a Republicii Tunisiene condusă de dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale, care se află în vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și deputății

Delegația Frontului Neo Lao HaksatMiercuri după amiază, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a
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pentru că, din documentele partidului, știam că industria chimică este o ramură care se dezvoltă deosebit de repede ; ea va continua să se dezvolte în ritm rapid, tinînd seama de resursele de materii prime existente în țară, de cerințele crescînde de produse chimice pentru consumul intern și la export. M-am făcut chimist și pentru că știam, ca. fiu de țăran, ce
La uzina „Gri vița Roșie"

© POLITICA DE INDUSTRIALIZARE SUSȚINUTĂ A TĂRII 
CORESPUNDE INTERESELOR SI ASPIRAȚIILOR ÎNTREGULUI 
POPOR ® RESURSELE DE CREȘTERE A FORȚEI PRODUC
TIVE A MUNCII SĂ FIE FRUCTIFICATE DIN PLIN 
© CREȘTEREA ROLULUI ACTIV AL COMUNIȘTILOR IN 

PRODUCȚIECare sînt gîndurile. opiniile comuniștilor din această veche ..citadelă" de luptă a clasei noastre muncitoare. acum cînd partidul. întregul popor dezbat Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea a partidului ?Din dezbaterea care a avut loc Ia adunarea de partid din secția vagoa- ne-cisterne s-au desprins cu pregnanță profundul atașament, acordul unanim al participanților față de politica internă și externă a partidului, optimismul, convingerea lor că toate obiectivele mărețe ale vastului program de dezvoltare economică și socială a țării, jalonat de documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., vor deveni certitudini.— Documentele aflate în dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncii — opina maistrul Ion Șerbănescu, — pe care le aprob cu sentimentul de înaltă satisfacție, înfă-

Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, și Stanciu Stoian, membru al Comisiei pentru politică externă, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Parlamentarii tunisieni au fost însoțiți de Mahmoud Maamouri, ambasadorul Tunisiei la București.După întrevedere, președintele ' Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a oferit un dejun în onoarea parlamentarilor tunisieni.(Agerpres)
Au participat tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Eugen Jebeleanu, vicenresedinte ar Consiliului Ma+îr»-

mare nevoie are pămîntul românesc de îngrășămite chimice. Documentele Congresului al X-lea cuprind pagini noi ale vieții de mîine a fiecăruia dintre noi. Dar nu totul e scris dinainte : se deschide un drum, dar el se cere parcurs cu energie și inițiativă. Ca să fie mai clar ce vreau să spun, mi-aș îngădui o comparație: știți că în chimie punem mare preț pe substanța activă. Ce înseamnă asta ? D intr-un kilogram de azotat de amoniu numai circa o treime este substanță activă, adică substanță folositoare asimilată de plante. Restul este substanță inertă. în munca fiecărui colectiv, ba chiar în munca fiecăruia dintre noi, există un procentaj de activitate utilă, eficientă, dar și un procentaj de timpi morți, ba. uneori, de balast birocratic. Avem pe mînă
Sergiu FĂRCAȘAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

țișează cu o cuprinzătoare viziune de perspectivă viitorul tării, sînt științific fundamentate, conținînd valoroase idei teoretice, precum si o mare bogăție de indicații cu caracter de orientare curentă. Ele relevă limpede direcțiile principale ale procesului de edificare a unei economii moderne, bazate pe o industrie puternică si o agricultură avansată' în vederea satisfacerii în tot mai largă măsură a cerințelor materiale si spirituale ale celor pe muncesc.Asupra direcției de primă importanță pentru progresul necontenit al societății noastre, subliniată cu pregnanță în Teze și proiectul de Directive — continuarea susținută a industrializării tării — s-au oprit numeroși vorbitori. Din cuvîntul lor se degajă o justificată mîndrie față de modul în care partidul nostru promovează politica marxist- leninistă de industrializare socialistă, politică verificată de experiența a- nilor de construcție socialistă și considerată ca singura cale spre înflorirea economică si socială a patriei. spre valorificarea plenară a resurselor materiale si umane ale tării. spre creșterea nivelului de bunăstare si civilizație a întregului popor.— în concepția partidului nostru, a spus tov. ing. Nicolae Duțu, secretarul comitetului de partid din uzină, industrializarea înseamnă nu o simplă construcție de întreprinderi, nu o însumare mecanică a industriilor, ci un vast program care să ducă la făurirea unei economii moderne, bazată pe creșterea în ritm înalt a ramurilor cheie, purtătoare de progres tehnic și economic — energetică, metalurgia, construcțiile de mașini, chimia — la introducerea largă a cuceririlor științifice si tehnice contemporane în întreaga economie națională. la asigurarea independentei țării. Iată de ce îmi exprim acordul deplin fată de prevederile documentelor pentru Congresul al X-lea.Realizările din primii trei ani ai actualului cincinal, cînd eforturile întregului popor au fost îndreptate
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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I ÎKTOARCEREA DE IA MOSCOVA A DELEGAȚIEI 
PABÎIDUIUI COMUNIST ROMÂN CADE A PARTICIPAT 

EA CONSFĂTUIREA INTEROJIONALĂ 
A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Miercuri dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care a participat la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste șl muncitorești de la Moscova.Din delegație au făcut parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R.Cu același avion s-a înapoiat tovarășa Elena Ceaușescu, care împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită în R.S.S. Estonă și R.S.S. Letonă.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Elorian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Manea Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitru Co- liu, Emil Drăgănescu, Mihai Gere, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Vasile Patilineț, de vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești.Au fost de față I.S. Ilin. ministruconsilier, însărcinat cu afaceri ad- interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Pe aeroport se afla un mare număr de locuitori ai Capitalei. La coborîrea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți membri ai delegației au fost salutați cu aplauze puternice și urale îndelungate.Exprimîndu-și adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului nostru, cei peste zece mii de bucureștenl aflați pe aeroportul Băneasa scandează minute în șir : „P.C.R. — Ceaușescu".Ovațiile și uralele de pe aeroport sînt reluate de mii și mii de oameni ai muncii care au ieșit de-a lungul bulevardelor, în Piața Scînteii, la
Telegramă

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii SovieticeMOSCOVAPărăsind teritoriul Uniunii Sovietice, vă adresăm, de la bordul avionului, cele mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea acordată delegației Partidului Comunist Român la Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești.Folosim acest prilej pentru a ne exprima încă o dată convingerea că relațiile de colaborare și prietenie frățească dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta în continuare în interesul cauzei generale a socialismului și comunismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești întrunite la Moscova a avut loc într-un moment important al evoluției mondiale. în lume se desfășoară puternice procese revoluționare. în lupta împotriva imperialismului se unesc cele trei mari forțe ale contemporaneității: sjstemul mondial socialist, clasa' nuncitoare internațională și miș- •"’•r- ’ ■” ............... Ac-■‘IP'S etapă SC ■ \ ip.iu. •< 1. Hr pc-nuu o.numi Nnta forțelor' .e progresiste, în ac.-ia....'c : r-rlcorlv' d

Mii și mii de cetățeni ai Capitalei au făcut o entuziastă primire tovarășului Nicolae CeaușescuArcul de Triumf, în Piața Victoriei pentru a întîmpina și saluta pe conducătorii de partid și de stat.Primirea entuziastă, făcută de populația Capitalei delegației Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a transformat într-o nouă și impresionantă manifestare a atașamentului întregului nostru popor față de Partidul Comunist Român. Această manifestare a simbolizat deplina aprobare de către oamenii muncii dată activității delegației P.C.R., contribuției sale active la eforturile pentru întărirea unității și coeziunii partidelor comuniste și muncitorești, pentru intensificarea luptei antiimperialiste a popoarelor din întreaga lume, pentru pace și socialism.

imperialism, de politica lui agresivă. Imperialismul, a cărui criză generală se adîncește, continuă să asuprească numeroase popoare, ră- mînînd o sursă de permanentă a- menințare pentru cauza păcii și progresului social.Situația actuală reclamă unitatea de acțiune a comuniștilor, a tuturor forțelor antiimperialiste în vederea desfășurării unei ofensive nr-d .'largi mp'-priva imperia1.. iui, împotriva -ț ’ .,r ;.j .rc j

Plecarea 
din MoscovaLa plecarea din Moscova, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a participat la lucrările Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, a fost condusă la aeroportul Vnukovo de tovarășii L. I. Brejnev, secretar general- al G.C. al P.C.U.S., N. V. Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. T. Mazurov, 

La plecare pe aeroportul Vnukovo

rialismului și problemele unității de acțiune a comuniștilor, a tuturor forțelor antiimperialiste. în urma unei dezbateri desfășurate în spiritul democrației, egalității în drepturi și internaționalismului, participanții la consfătuire au a- juns la concluzii comune cu privire Ia situația actuală din lume și la sarcinile care decurg din aceasta.
I-tă ultimă treime a se-. '.i ;tru. omenirea cunoașteascu\ a confruntării istorice 

membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., K. V. Rusakov, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., G. I. Stepakov, membru al C.C. al P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.Ș., de alte persoane oficiale.■■ Au fost prezenți-Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S., și membri ai ambasadei. (Agerpres)

dintre forțele progresului și cele ale reacțiunii, dintre socialism și' imperialism. Arena acestei confruntări o constituie întreaga lume, toate domeniile principale ale vieții sociale : economia, politica, ideologia, cultura.Mișcarea revoluționară mondială își continuă ofensiva, în ciuda dificultăților și a insucceselor unora din detașamentele sale. Imperialismul n-a reușit, recurgînd la contraatacuri, să schimbe raportul general de forțe în favoarea sa.
(Continuare în pag. a IV-a)
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Vizitele delegației
f

Adunării Naționale
1

a Republic••
ii Tunisiene

SClNTEIA - Joî 19 tunis 1969

Semnarea unui protocol
între România și R. P. D. Coreeană

MASA ROTUNDĂ „TINERETUL

Miercuri, delegația Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, condusă de dr. Sadok Mokadden, președintele Adunării Naționale, a avut o întrevedere cu membri ai Biroului și președinții unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale. Au participat la convorbiri Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, deputați.A fost prezent Mahmoud Maamo- uri, ambasadorul Tunisiei la București.în timpul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost ilustrate unele aspecte ale activității celor două parlamente.Oaspeții tunisieni au exprimat mulțumiri pentru ocazia ce li s-a oferit de a cunoașt," din realizările poporului român, pentru Întrevederile avute și căldura cu care au fost înconjurați în timpul vizitelor făcute în România.

Cu prilejul vizitei în țara noastră delegației Adunării Naționale a îpublicii Tunisiene, condusă de dr. președintele A- miercuri seara, acestei țări la Bucu-
a <Republi Sadok Mokadden, dunării Naționale, ambasadorul t ___ ..... __ ______rești, Mahmoud Maamourl, a oferit o recepție în saloanele Hotelului Athenee Palace. Au participat Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, miniștri, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., deputați, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

La 18 iunie s-a semnat la București un Protocol adițional pentru concretizarea pe anul 1969 a Planului de aplicare a Acordului de colaborare culturală pe anii 1968—1969 între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Democrate Coreene. 'Din partea română, Protocolul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea coreeană de Kim The Hi,

ambasador extraordinar și plenipotențiar al R.P.D. Coreene la București.Au fost prezenți funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul Invăță- mîntuiui.Au asistat, de asemenea, membrii ambasadei R.P.D. Coreene la București. (Agerpres)

(Agerpres)

de Nicolae Bălcescu

Șl SECURITATEA EUROPEANĂ"

Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihail Florescu. membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului Economic, s-a înapoiat miercuri îh Capitală, venind din R.D. Germană, unde, la invitația C.C. al P.S.U.G., a făcut o vizită în schimb de experiență.La sosire, pe aeroportul Bănoasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Roman Moldovan, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Economic, de activiști de partid.Au fost de fată Ewald Moldt, ambasadorul R.D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★în cadrul schimburilor culturale cu R.P. Bulgaria, la Muzeul Brăilei s-a deschis o expoziție a Galeriilor de artă din orașul Tolbuhin. Expoziția cuprinde peste 60 de lucrări de pictură si grafică semnate de cunos- cuti artiști din tara prietenă.
★Miercuri dimineața a părăsit Capitala delegația Camerei orașului și a regiunii Anglia, care a făcut o noastră. de Comerț a Leicester din vizită în tara
★ansamblului de balet al care, la invitațiaGrupul Operei Române, conducerii festivalului „Săptămînile festive ale Vienei", a participat la a- ceastă cunoscută manifestare culturală internațională, s-a înapoiat miercuri în Capitală.Alături de remarcabile ansambluri de balet din numeroase alte țări, balerinii români au prezentat două spectacole, care s-au bucurat de un deosebit succes. în program au figurat șase lucrări în coregrafia maestrului Oleg Danovschi.
★Totodată s-a înapoiat în Capitală corul „Madrigal", al Conservatorului „Clprian Porumbescu". dirijat de Marin Constantin, și cvartetul „Muzica" al Filarmonicii de stat „George Enescu" condus de George Amza, care au participat, de- asemenea, la festivalul de la .Viena.în urma succesului obtinut. balerinii români au fost invitați să participe si la viitoarea ediție a festivalului „Săptămînile festive ale Vienei". precum si la festivalul de la Zurich, ce va avea loc în Iunie 1970.
★în sala de expoziții Nicolae Cristea din Capitală s-a deschis miercuri o expoziție organizată de întreprinderea ungară de comerț exterior „Me- trimpex" din Budapesta. Sînt prezentate elemente de automatizare, aparate de televiziune, instrumente electronice și de laborator pentru industria textilă.

Expoziția26 iunie. rămîne deschisă pînă la
★în sala filialei din Timi-Miercuri, ...____ _________ ___  _____șoara a Asociației artiștilor fotografi din România, s-a deschis expoziția de fotografii „Eward Steichen" din S.U.A.Sînt expuse 130 de lucrări fotografice în alb-negru. selecționate de Muzeul de artă modernă din New York, din cele mai reprezentative creații ale artistului fotograf american, realizate în decursul a peste 60 de ani. Se remarcă în mod deosebit portretele unor personalități din lumea științifică, socială, culturală și artistică din generațiile contemporane cu autorul, printre care și cele ale lui Constantin Brâncuși.
★Miercuri au luat sfîrșit lucrările Sesiunii științifice jubiliare, organizată cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Institutului de Istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Republicii Socialiste România.
★în cadrul reuniunii Institutului Internațional de Teatru, care se desfășoară în Capitală, la Teatrul Giu- lești 'a fost abordat miercuri un nou capitol al lucrărilor, dedicat tinerilor regizori profesioniști, contribuției lor la dezvoltarea artei teatrale contemporane, precum și elementelor definitorii ale personalității lor artistice. Pe această temă au fost ascultate două expuneri prezentate de criticul român Valentin Silvestru și regizorul sovietic Oleg Efremov.
★Miercuri după-amiază s-au încheiat lucrările celei de-a XIX-a sesiuni a Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a sindicatelor din industriile similare, care rești.Timp de zentînd 15 Africa, au raportului rea activităților profesionale și regionale ale Uniunii pentru apărarea intereselor economice si sociale ale oamenilor muncii din industriile respective ; participarea Uniunii la pregătirile celui de-al VII-lea Congres Sindical Mondial.în ultima zi a sesiunii, au fost a- doptate o serie de documente cu privire la activitatea Uniunii si u- nele aspecte ale situației internaționale actuale.în continuare, a fost dezbătut raportul Comisiei de control financiar, au fost ratificate noile cereri de a- filiere la Uniune, precum si modificările survenite în ultima vreme în compoziția secretariatului.In încheierea sesiunii a luat cuvîntul Roger Pascră, președintele U.I.S. (Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Bălcescu, aniversare înscrisă în calendarul U.N.E.S.C.O. din acest an, Comisia națională română pentru U.N.E.S.C.O. a editat o micromonografie dedicată marelui patriot și revoluționar român. Lucrarea, apărută în limba franceză, este semnată de Dan Be- rindei, secretar științific al Institutului de istorie „N. Iorga" al Academiei. Destinată să prezinte cititorilor de peste hotare personalitatea remarcabilă a lui Nicolae Bălcescu, cartea, ilustrată cu documente ale epocii, urmărește marile etape ale vieții sale dedicată unui nobil țel, impresionanta sa activitate politică și culturală.în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de U.N.E.S.C.O., miercuri după-amiază a avut loc la Ateneul Român, sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și

Artă, Uniunii Scriitorilor și Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., o manifestare consacrată lui Nicolae Bălcescu, de la nașterea căruia se împlinesc luna aceasta 150 de ani.Figura marelui revoluționar și democrat român a fost evocată de academicienii Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga" al Academiei, și Iorgu Iordan, directorul Institutului de lingvistică al Academiei.In încheierea manifestării, la care au luat parte scriitori și alți oameni de artă și cultură, studenți, elevi, un numeros public, a avut loc un program de lecturi din opera lui Nicolae Bălcescu, prezentat de actori ai teatrelor bucureștene și un concert susținut de corul și orchestra Ansamblului artistic al M.F.A.(Agerpres)

Lucrările mesei rotunde „Tineretul și securitatea europeană", care miercuri au intrat în cea de-a treia zi, au fost folosite de noi mesageri ai tinerei generații de De continent pentru a exprima opiniile și dorința organizațiilor lor de a coopera cu diferitele detașamente ale tineretului pentru asigurarea destinderii și a unui climat favorabil securității în Europa.Au luat cuvîntul : John Hunt, Campania tineretului pentru Dezarmarea Nucleară, Marea Britanie ; Jose Martines, Tineretul Frontului Patriotic al Eliberării Naționale (F.P.L.N.), Portugalia ; Sushil Chakraborty, vicepreședinte al Federației Mondiale a Tineretului Democrat : Alex Slok, Consiliul Tineretului, Danemarca ; Miguel Martinez, vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Tineretului Socialist (I.U.S.Y.) ; Erich Stephan Nitzling, Tineretul Social-Democrat, R. F. a Germaniei ; Boris Pankin, Uniunea Tineretului Comunist Leninist, U R.S.S. ; Robert Arnott, Mișcarea Tineretului pentru Eliberarea Colonială, Marea Britanie ; Claude De- jardin, Tineretul Socialist (Wallons), Belgia ; Harmut Kohlmetz, Tineretul Liber, Berlinul occidental ; Torn Christensen, Tineretul Comunist, Danemarca ; Martin Falgren, Federația Tineretului de Stingă, Suedia ; Christian Grobet, Uniunea Tineretului Socialist, Elveția ; Terse Ingeberg-Ols- son, Liga Tineretului Comunist, Norvegia ; Lars Tnalen, Federația Tineretului Social-Democrat, Suedia ; Richard Gorre, Tineretul Comunist, Belgia ; Soren Ronhede, Tineretul Radical, Danemarca ; Păr Graustedt,

Federația Tineretului de Centru, Suedia.In cuvîntul lor vorbitorii, expri- mînd o diversitate de opinii, au fost unanimi în a aprecia, că o caracteristică a Europei de azi, activizarea celor mai largi pături ale tineretului în vederea asigurării și statornicirii pe continent a unui climat de destindere și securitate colectivă. Securitatea europeană, s-a subliniat în multe intervenții, nu este numai o problemă care trebuie să preocupe în cel mai înalt grad guvernele, ci și o problemă legată în mod vital de viitorul tinerelor generații. Unele din cuvîntări reprezintă adevărate mesaje adresate tuturor tinerilor la acțiuni comune, concrete. Declarația de la București din 1966 și Apelul de la Budapesta al statelor participante la Tratatul de la Varșovia — al căror ecou a fost amintit în cu- vîntările majorității vorbitorilor — a prilejuit celor care au luat cuvîntul o reafirmare a unor deziderate majore : desființarea blocurilor militare, retragerea trupelor străine de

pe teritoriile altor țări, asigurarea condițiilor pentru colaborarea multilaterală dintre state suverane și egale în drepturi.în cuvîntul lor numeroși vorbitori au subliniat necesitatea încetării experiențelor cu arma atomică în orice mediu și au cerut pași con- creți pentru dezarmarea nucleară, subliniind pericolul pe care imperialismul îl reprezintă nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Participanții la discuții au subliniat totodată importanța și utilitatea reuniunilor de genul actualei mese rotunde, relevînd că aici, pe plaiurile României, se afirmă un adevărat spirit de înțelegere reciprocă și de conlucrare eficientă între organizațiile de tineret de orientări.Seara, delegații masa rotundă au serată prietenească.Lucrările mesei rotunde „Tineretul și securitatea europeană" continuă.
cele mai diverseparticipanțl la luat parte la o
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de petrol, chimie si a avut loc la Bucu-zile, delegații, repre-trei ___ . .. .țări din Europa. Asia și luat cuvîntul pe marginea cu privire la desfășura-

Un schimb de păreri
larg, viu și rodnic
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„Turul României11!
© Astăzi, două etape — de la Dunăre Ia Bistrița ® Ci
cliștii noștri vor da semnalul ostilităților ? © Mîine, spre 

„Țara de Sus", cu popas la SuceavaȘi iată, dra startului a sosit ! Astăzi, în cursul dimineții, pe un traseu din plin centrul Galațiului, urmează a se desfășura etapa inaugurală (contra-timp individual, pe circuit) a „Turului ciclist al României". La interval de cîteva ore, întreaga caravană ciclistă va porni apoi de pe malul Dunării spre valea Bistriței, la Bacău, capătul etapei a doua. „Turul României", întrecere tradițională care’ a înscris pagini numeroase și pasionante în istoria sportului • nostru, are în acest an o amploare deosebită, subliniată în primul rînd de numărul de țări participante, de pregătirea specială a alergătorilor. Antrenorii oaspeți au făcut de altfel la sosire declarații semnificative privind capacitatea cicliștilor respectivi, posibilitățile pe care a- ceștia le au în a imprima întrecerii un ritm susținut. Din Franța și Elveția, din Norvegia și R. D. Germană .— ca să nu ne referim decît la țările ai căror trimiși au sosit printre primii la București — forurile de specialitate au desemnat loturi de a- lergători tineri, reale talente, unii cu experiență bogată, cu dese participări (și totodată cu bune rezultate) în curse internaționale de anvergură. Numele unora dintre alergătorii străini poate nu spun prea mult iubitorilor de sport, dar spusele antrenorilor... și palmaresul constituie garanții. Cititorilor noștri le vom menționa numai numele „șefilor de lot" din

Programul I• Filarmonica de stat „George Enescu" 
(la Ateneul Român — sala Studio) : 
Recital de violoncel suBținut
Otero (Argentina) ; Recital de pian sus
ținut de Elena Cosma — 20.
a Opera Română : relache.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Becket — 20.

Teatrul de Comedie : Croitorii cel 
mari din Valahia — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Vic
timele datoriei — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahia) : Tandrețe șl abjecție — 20. 
« Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : In
asasin ciudat — 20. . ,
a Teatrul de stat din Arad (în sala 
Teatrului Mic) : Neînțelegerea — 15,30. 
® Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(la grădina Boema) : Femei, femei, fe
mei — 20. , ,
• Ansamblul folcloric „Perlnlța" (în 
sala teatrului „C. I. Nottara") : Perl- 
nița mea — 19.

Studlo) : 
de Jorge

cinema
a Noaptea generalilor : PATRIA — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21, SALA PALATULUI — 
17 (seria de bilete — 2896) ; 20,15 (se
ria de bilete — 2956), BUCUREȘTI —
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45.
a străin In casă : REPUBLICA - 9,30; 
H,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FESTIVAL
— 8,45 ; 11,15 ; 15,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ia 
grădină — 20,15, FAVORIT - 9,45 ; 11,45 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a La dolce vita : LUCEAFĂRUL —
9.30 ; 13 ; 16,45 ; 20, GRĂDINA DOINA 
_  20 30.
a Neîmblînzita Angelica : FEROVIAR
— 8,45—15,30 în continuare ; 17,45 ; 20, 
EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, MELODIA - 9 : 11,15 ; 13,30 
16 ■ 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11.45;
14 ’ 16,30 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 8.30; 
10 30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
a In umbra coltului : VICTORIA — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, grădina 
VITAN — 20,15.
n Anul trecut la Marlenbad : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 : 21.
a Recompensa : LUMINA — 9—16.15 în 
continuare.
a încotro, omule 7 (ambele serii) : LU
MINA — 18,45.

• A trăi pentru a trăi : DOINA — 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45.
q Program pentru copil : DOINA — 
9 :T0 ; 11.
• Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Depășirea : CINEMATECA — 10 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30.
a Aventurile iul Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe indianul : TIMPURI NOI
— 9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19.
• Prințul negru : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA - 9,30 ; 12 , 15 ; 17,30 ; 20, la 
grădină, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15, la grădină — 20,30.
O Asasinatul s-a comis luni : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ;
17,45 ; 20.
• Lovitură puternică : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină 20,15.
• Vițelul de aur (ambele serii) : DA
CIA — 8—20.15 în continuare.
a Tarzan, omul junglei : BUCEGI — 
9 • 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină — 
20,30, VOLGA — 8,30—16 în continuare; 
18,15 ; 20,30, GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ;
20,30, MIORIȚA — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45. „
a Riscurile meseriei : UNIREA — 15,30, 
la grădină — 20,15.
a Falstaff : UNIREA — 18.

Pentru încă puțini dolari : LIRA —
15.30 ; 18. la grădină — 20.15, FLACĂRA
— 15,30 ; 20,30.
o călugărița și comisarul : FLACĂRA
— 18.
a pipele : DRUMUL SĂRII — 15 .
17.30 ; 20.
a Vera Cruz : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
a La est de Eden : COTROCENI
15.30 ; 18 ; 20,15. t
a Vremuri minunate Ia Spessart . PA
CEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Am două mame și doi tați : ARTA
— 9,15—17,30 în continuare ; 19.45. ___
a Pe plajele lumii : GRĂDINA ARTA
— 20,15.
a Pe urmele șoimului : VIITORUL

a Numai o singură viață : VIITORUL 

a Alexandru cel fericit : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. GRĂ
DINA EXPOZIȚIA^MJ^ ___O la
e 
«
15,30 ; 18.
a Marele Șarpe — RAHOVA — 15,30 ; 
la grădină — 20,30.
a Pipele : RAHOVA — 18.
a Adio, Gringo : PROGRESUL — 15,30; 
18, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 
20,15.
a Apele primăverii : PROGRESUL — 
20.30.
• Căderea Imperiului Roman: CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 19,30.

10,00 — Limba germană. Lecția 62. 
(reluare). 10,30 — Pentru elevi : Con
sultații la fizică (clasa a XH-a). Lector 
dr. Constantin Vrejoiu prezintă su
biectele propuse pentru lucrarea scrisă 
a examenului de admitere la Facul
tatea de fizică, sesiunea iulie 1968. 
11,00 — Ce-ați dori să revedetl ? Filmul 
artistic : „Balul de sîmbătă seara" — 
producție a studioului București. Re
gia Geo Saizescu. 12,40 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,30 — Buletin 
de știri. 17,35 — Ecranul cu păpuși. 
„Căsuța cea mai bună- de T. Eftera 
(III). Interpretează un colectiv al Tea
trului de păpuși din Brăila. 17,50 — 
Limba rusă. Lecția 61. 18,15 - Studioul 
pionierilor. „Slavă eroilor patriei !“ — 
evocare istorică prezentată de pionierii 
Capitalei la Monumentul eroilor patriei 
în ziua -- ’nnn
— Masa rotundă a televiziunii. Rea
litate și ficțiune în reportaj. Par
ticipă : Sînziana 7. 
Chirovicl, Mihai Stoian. 19,30 
jurnalul de seară. Buletin 
logic. 20,00 — Ca—X dr L-

delegațiile cicliste menționate mai sus : Jean-Claude Alary . (Franța), Bernd Patzig (R. D. Germană), Tor- leif Andresen (Norvegia), Meinrod Vogeli (Elveția).Gazde fiind, i-am lăsat... la urmă pe cicliștii noștri. Cei 30 de alergători români — zece dintre ei apă- rînd ca echipieri ai selecționatelor naționale A și B — au, firește, o misiune dintre cele mai dificilei pe care ne-ar place s-o încheie cu rezultate meritorii Sezonul competițio- nal de pînă acum 'nu le-a fost prea favorabil. Se ivește, iată, această mare ocazie ca reabilitarea să se producă. încrederea și totodată răspunderea în această competiție, în lupta cu sutele de kilometri ai șoselelor, cu duritatea traseului, cu canicula sau cu ploile, s-au acordat unor alergători din vechea generație („aflați în formă" — afirmă specialiștii), dar și unor cicliști mai tineri, lansați în ultimii ani. Alegerea antrenorilor este oricum justificată, în „Turul României" participînd alergătorii cei mai buni la ora actuală. Gabriel Moi- ceanu, Walter Ziegler, Nicolae Ciu- meti, Constantin Grigore, Vasile Tudor, Vasile Selejan, Emil Rusu, Constantin Ciocan, Ion Cosma II sînt doar cîțiva dintre tricolorii pe care i-am dori în primele rînduri etapă de etapă, mereu printre inițiatorii și fi- nalizatorii acțiunilor de evadare. Ceea ce, firește, i-ar situa finalmente printre fruntașii clasamentului general.Organizatorii „Turului României" — federația de ciclism, A. S. Loto- Pronosport și ziarul „Sportul" — au pregătit pentru cei mai bine clasați în etape, în clasamentul general, în cel al sprinterilor și al Cățărătorilor premii substanțiale. Am fost informați că, de asemenea, pe plan local, în orașele cap de etapă, eforturile cicliștilor vor fi răsplătite printr-o serie de premii cu caracter specific.„Turul României" începe 1 De la Galați... la București, tuturor parti- cipanților „Drum bun 1“
Ion DUMITRII)

de 15 iunie 1969. ’ 19,00

MESEI ROTUNDE")

Comedianții : MOȘILOR - 15,30 ; 19, 
grădină — 20.30.
Rio Bravo : POPULAR — 16 ; 19.
Tată de familie : MUNCA — 16 ; 18. 
Fidelitate : MUNCA — 20.
Becket : COSMOS - 15,30 ; 18,30.
Nu vor fi divorțuri : VITAN —

Pop, George-Radu
■ • ------— Tele-

meteoro- 
Lgîc. ::.:o — Seară de teatru TV. 
„Maior Barbara" de Bernard Shaw. In
terpretează : Rodlca Tapalagă, Dina Co
cea, Marietta Rareș, Valy Volculescu, 
Anda Caropol, Ana Maria Oțetea, Mar
cel Anghelescu, Dorin Varga, Mihai 
Fotino, Marin Moraru. Dinu Cezar, Ion 
Ulmenl, Dan Tufaru, Alexandru Arși- 
nel, George Ulmenl. 21,45 — Publici
tate. 21,50 — „Mlădițe". Interpretează 
tineri cîntăreți și instrumentiști. Trans
misiune de la Sofia. 22,15 — Transfo- 
cator. Un oraș pentru două milioane. 
22,35 — Avanpremiera. 22,50 — Tezaur : 
Versuri închinate patriei șl partidului 
de Al. Phillpplde, Radu Boureanu, Ma
ria Banuș, 
Scherg, Ion Horea, 
— Telejurnalul de 
chlderea emisiunii.

A. E.

Programul II

Baconski, George 
Al. Andrițolu. 23,05 
noapte. 23,10 — In-

19,30 — Telejurnalul de seară. 20.00 
— Concert simfonic. Orchestra simfo
nică a Radlotelevlzlunil. Dirijor : Ema
nuel Eienescu. In 
to grosso" în re 
Vivaldi ; Concert 
orchestră de Rolf 
Teleenclclopedia
Film serial. „Anchetele 
Maigret" (reluare). 22,35 — închiderea 
emisiunii.

program : „Concer- 
minor de Antonio 

pentru jaz-band și 
Liebermann. 20,45 — 
(reluare). 21,15 —

comisarului

Depunerile la C.E.C. pe libretele de economii cu dobîn- dă și cîștiguri în autoturisme au marcat în cursul trimestrului II al acestui an, la fel ca și în perioadele precedente, creșteri importante.Sporirea concomitentă, atît a sumelor depuse cît și a numărului depunătorilor, oglindește faptul că acest instrument de economisire se bucură în rînduiile populației de la orașe și sate de o deosebită apreciere, iar avantajele sale specifice — dobînzile a- 
nuale și cîștigurile în autoturis
me, care se acordă prin trageri la sorti trimestriale — atrag în permanență mereu noi a,ți depunători.Ca o consecință a aceste creșteri, de la o tragere la sorți la alta, Cara de Economii și ConsemnațiuAi majorează numărul cîștiguiilor în autoturisme pe care le acordă.

Universitatea Craiova
Dinamo Tirana 3-1(prin telefon, de la co- . „,_______ ... nostru). — Ieri a avutloc pe cel mai mare stadion craio- vean meciul de fotbal Universitatea Craiova — Dinamo Tirana, contînd pentru „Cupa balcanică" (seria B). In ciuda terenului greu (aproape desfundat din cauza ploii torențiale căzute înaintea meciului și chiar în timpul lui), ambele echipe au prestat un joc plăcut, cu faze spectaculoase, urmărit cu interes de un public numeros, circa 15 000 de spectatori. Seria celor patru goluri ale partidei a deschis-o Neagu (în min. 26), care a fructificat precis o pasă primită de Ia Oblemenco. Patru minute mai tîrziu acesta avea să mărească scorul la 2—0, pentru ca în- : min. 70 să-1 urce la 3—0 în favoarea craiovenilor. Oaspeții, deși au avut ocazii bune de a marca, n-au reușit s-o facă decît o singură dată — minutul 79 — prin Kutra.

CRAIOVA respondentul

în
În cîteva rînduri• La Makkinga (Olanda) s-a disputat un concurs internațional de motocros, contînd pentru campiona - tul mondial la clasa 250 cmc. Pe primul loc s-a clasat belgianul Sylvain Geboers. Locul secund a revenit suedezului Ole Petterson.O Cu două runde înaintea terminării turneului internațional de șah de la Liubliana, pe primul loc în clasament se află maestrul iugoslav Pianinei cu 9 puncte, urmat de Gli- gorici — 8,5 puncte, Puc — 7,5 (1) puncte, Florin Gheorghiu, Tringov 7,5 puncte, Byrne — 7 (1) puncte, etc. In runda a 13-a, Gheorghiu, ju- cînd cu piesele negre, a remizat cu Tringov. Pianinei a cîștigat la Mușii și Gligorici la Bajek.• Boris Spasski, noul campion mondial de șah, s-a născut în anul 1937 și a învățat șah de la o vîrstă fragedă la Palatul pionierilor din Leningrad. La vîrsta de 18 ani, Spasski a cucerit titlul de campion mondial de juniori, în turneul de la Anvers, unde l-a întrecut pe a- mericanul Mednis. Consacrarea i-o aduce însă turneul candidaților din 1965, unde învinge succesiv pe Ke- res, Gheller și Tal. în 1966, îl întîl- nește pe Tigran Petrosian în meci pentru titlu, dar pierde în fața campionului cu 11,5—12,5 puncte. Acum, după trei ani, și-a luat o strălucită revanșă, cîștigînd meciul de la Moscova cu 12,5—10,5 puncte.Spasski este al 10-lea campion mondial de șah după : Steinitz, Lasker, Capablanca, Alehin, Euwe, Botvinnik, Smîslov, Tal, Petrosian.

Este suficient 
runci o privire 
sălii în care se 
șoară reuniunea 
a remarca una din ca
racteristicile ei funda
mentale : marea diver
sitate a participanților. 
Tăblițele de pe masă 
indică faptul că s-au 
întîlnit aci, pe malul 
Snagovului. mesageri ai 
tinerei generații venind 
din aproape toate tarile 
Europei — țări socialis
te și nesocialiste, — că ei aparțin unor orga
nizații de cele mai di
ferite afilieri politice — 
comuniste, socialiste, 
social-democrate, cen
triste, liberale, radica
le etc. — la organiza
ții de diferite convin
geri religioase și paci
fiste, la mari organi
zații internaționale de 
tineret, între care 
F.M.T.D., Uniunea In
ternațională a Tineretu
lui Socialist, C.E.N.Y.C. ; 
Asociația Mondială a 
Federaliștilor ; Aduna
rea Mondială a Tine
retului etc. Un evantai 
de organizații cu ade
vărat larg, cu adevărat 
reprezentativ pentru 
variatele curente, 1 ten
dințe, concepții filozofi
ce și nuanțe politice, 
care se afirmă în via
ța tinerei generații a 
continentului european! 
Cu- toată această di
versitate se poate con
sidera că există și 
se manifestă un fac
tor comun care i-a reunit pe toți în jurul 
aceleiași mese : intere
sul pentru tema pusă 
în discuție, dorința de 
a vedea create în Eu
ropa condiții care să nu 
mai permită o nouă 
conflagrație pustiitoare 
șl să asigure înfăptui
rea aspirațiilor de pro
gres ale tinerei gene
rații.

Stăruie și astăzi, în 
cea de-a treia zi a re
uniunii, 
pe care 
rîndul 
mesajul 
dresat 
Nicolae 
fac referiri la el în ca
drul discuțiilor, în cdn- 
vorbirile din pauze. „Aș 
dori să relev modul 
realist și constructiv în 
care sînt abordate în a- 
cest mesaj, ca si in alte 
luări de poziție ale pre
ședintelui dus., proble
mele securității europe
ne. Ele sînt însăși chin
tesența dezideratelor po
poarelor europene în e- 
fortul spre securitatea 
continentului — ne-a 
declarat Miguel Marti
nez. vicepreședinte al 
Uniunii internaționale a 
tineretului socialist 
(I.U.S.Y.). Valoarea a- 
cestor idei este întărită 
de o politică activă în 
direcția destinderii și 
securității, bine cunos
cută si larg apreciată. 
Aflîndu-ne aci, dorim să 
aducem un omagiu a- 
cestei politici construc
tive".

în discuțiile cu zia
riștii, participanții fac 
remarci pozitive 
privire la punctul de 
vedere al tineretului ro

ecoul puternic 
l-a produs în 
participanților 

ce le-a fost a- 
de tovarășul 
Ceausescu. Se

cu

mân în problema supu
să în discuție — așa 
cum a fost el afirmat 
în intervenția prezen
tată de reprezentantul 
organizației-gazdă, to
varășul Ion Iliescu, 
primul secretar al C.C. 
al U.T.C. „Această in
tervenție reflectă un 
punct de vedere realist 
și fertil, este pătrunsă 
de spiritul înțelegerii 
și cooperării, care ca
racterizează în genere 
politica externă a Româ
niei. Pot să vă spun că 
organizația noastră este 
întru totul de acord cu 
acest punct de vedere, 
în plus, 
venție a 
nă bază 
pentru o 
desfășurîndu-se în spi
ritul civilizat și demo
cratic, la care s-a făcut 
apel, să contribuie la 
dezvoltarea colaborării 
dintre organizațiile re
prezentate, la apropierea 
între tinerii din Euro
pa" — a spus Axei Slok, 
președintele Consiliului 
Tineretului din Dane
marca.

După intervenția re
prezentantului 
iau cuvîntul pe 
reprezentanți ai 
telor organizații 
cipante la consfătuire 
— de luni după-amiază și pînă miercuri seara 
peste 40 de vorbitori. 
Fiecare vorbitor expune, 
mai pe larg sau mai con
centrat. așa cum consi
deră util, punctul de ve
dere al organizației pe 
care o reprezintă sau 
opinia sa proprie asu
pra diferitelor aspecte 
ale problemei securității 
europene, asupra căilor 
și modalităților de în
făptuire a ei și, în co
nexiune cu aceasta, a- 
supra unor probleme ■ 
mai generale ale vieții 
internaționale. Se poate 
spune că în sală se des
fășoară un schimb de pă
reri cuprinzător — prin aria problemelor atinse ; matur — prin mo
dul lor de abordare și 
dorința de a contribui 
la rezolvarea lor; dinamic si combativ, prin 
forța de argumentare, 
prin caracterul impe
tuos, propriu tinerilor.

Desigur, într-o adu
nare atît de largă și de 
eterogenă, prin aparte
nență și concepții, se 
exprimă opinii foarte 
diferite, uneori contra
dictorii sau disonante, 
cu privire la modul de 
a vedea o problemă sau 
alta, la soluțiile unor 
probleme atît de com
plexe cum sînt cele pe 
care le ridică viata in
ternațională actuală. în 
condițiile în care orien
tările ideologice ale or
ganizațiilor reprezen
tate sînt atît de diferite, 
în care chiar în rîndu- 
rile organizațiilor care 
au aceeași ideologie se 
manifestă deosebiri de 
păreri, care decurq ine
rent din condițiile în 
care ele își desfășoară 
activitatea, nu se poate 
să nu existe păreri con
tradictorii, dezacorduri, 
disonante. Dacă s-ar ex
prima numai păreri ca-

această inter- 
oferit o iu

de pornire 
discuție care,

U.Ț.C. 
rînd 

diferi- 
varti-

Astfel, la ultima tragere la sorți trimestrială numărul cîști- gurilor a fost majorat cu 29 autoturisme față de tragerea la sorți precedentă, 303 titulari de librete cîștigînd autoturisme de diferite mărci, ca Mercedes 190, Volga M. 21, Fiat 124, Renault 16, Dacia 1100.După cum este cunoscut, la tragerile la sorți trimestriale participă libretele acelor titulari care au păstrat la C.E.C. în tot cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți respectivă depunerile de minimum 5 000 lei.în vederea participării la tragerea la sorți pentru al treilea trimestru al acestui an a libretelor de economii cu do- bîndă și cîștiguri în autoturisme, Casa de Economii și Con- semnațiuni face cunoscut că sumele necesare pot fi depuse pînă la data de 30 iunie a.c. inclusiv.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost în ge- I neral frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil în cea mai mare parte a tării, exceptînd sud-estul, unde a fost senin. în cursul după-amiezii cerul a prezentat înnorări mai accentuate în Transilvania, Moldova, Oltenia și zona de munte, unde s-au semnalat âescărcări electrice, și izolat averse de ploaie. Vîntul a suflat în general slab. Temperaturq aerului la ora 14 oscila între 19 grade la Huedin și 31 grade la Medgidia și Tulcea.în București : vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 29 de grade.

! Timpul probabil pentru 20, 21, 22iunie : vreme în general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil. Vor

ar fi un 
monolog. aceste: 
•" este 
. con- 
spiritul

re coincid nu 
dialog, însuși 
„mese 
de a ........
fruntarea, în 
respectului reciproc, <. 
unor idei și păreri, Z- 
dorința de a evidenția 
elementele care oferă 
o bază comună de ac
țiune și cooperare, în 
vederea apropierii în
tre tineri si favorizării 
aspirațiilor lor de pace și progres. Este ceea ce 
și apreciază diferiți par
ticipant. „Sîntem foar
te satisfăcuti de formu
la adoptată de organi
zatori, formulă care sus
cită o dezbatere largă, 
liberă, deschisă, fără a 
se tinde la inserarea u- 
nor concluzii unanime 
într-un document final. 
SUm foarte bine — cei 
care ne-am reunit aici 
— că avem puncte de 
vedere diferite, uneori 
divergente și nu vrem 
să le ignorăm. Sîntem 
însă de părere că aces
tea nu trebuie să con
stituie un motiv pentru 
a nu ne apropia. pdn- 
tru a nu ne înțelege"

'ne-a declarat Michel/ ae‘ 
Grave, membru al Bi
roului Executiv al Ti
neretului Creștin-Demo- 
craț din Belgia.

De altfel, dezbaterea 
de pînă acum, desfășu
rată într-un climat favo-. 
rabil schimbului de opi
nii. a reliefat existenta a 
numeroase puncte 
mune. Intre aceste 
biective.
trunit 
mai 
scriu 
dezvoltare a relațiilor 
între state cu orînduiri 
sociale diferite, elimi
narea reziduurilor „răz
boiului rece", adîncirea 
destinderii, lichidarea 
blocurilor militare, re
cunoașterea celor două 
state germane și a fron
tierelor existente în 
Europa, convocarea 
conferinței europene. 
Reprezentanții a dife
rite organizații au sub
liniat că, la promova
rea acestor obiective, 
tînăra generație, cu e- 
lanul ce îi este propriu, 
poate aduce o contribu
ție importantă, că orga
nizațiile de tineret își 
propun să acționeze 
pentru realizarea unor 
măsuri efective în di
recția înfăptuirii securi
tății europene. Prin 
toate acestea, desfășu
rarea de pînă acum 
a „mesei rotunde" 
învederează pregnant 
că schimbul de păreri 
în asemenea probleme 
este posibil și necesar, că este eficient, că re
prezintă o modalitate u- 
tilă de a face să progre
seze cauza securității e- 
uropene. în acest sens, 
unii partîcipanți acordă 
o deosebită însemnătate 
atmosferei de lucru și 
spiritului favorabil 
schimbului de păreri 
dominant în cadrul re- ■ 
uniunii, le consideră ca 
avînd o valoare de e- 
xemplu si le numesc 
simplu „spiritul Snago- vului".

ci un 
sensul 
rotunde' 
prilejui

care au 
consensul 

larg, se 
necesitatea

co- 
o- tn- 

cel 
în
de

Ion FTNTINARU

cădea ploi izolate mai frecvente în vestul și nord-vestul tării.. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, predomi- nînd din sectorul vestic. Temperatura în scădere ușoară la sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 22 și 32 grade.In București : vreme în general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil, favorabil averselor în cursul după-amiezii. Vînt în general slab. Temperatura ușor variabilă.
PMOEXPRES

Numerele extrase la concursul 
nr. 25 din 18 iunie 19G9.
EXTRAGEREA I : 8 2 44 15 T 16 
FOND DE PREMII: 414 033 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 8 18 10 20 
39 21 11
FOND DE PREMII: 340 064 let

)
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Premise ale unei puternice
afirmări a organizațiilor
de masă in viata socialăSintetizînd bogata experiență a partidului nostru, trasînd un program dinamic de dezvoltare a vieții economice, sociale și politice a țării, Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea pun puternic în evidență cadrul larg de emulație, de p. ticipare amplă a poporului la e- dirJcarea socialismului în România. Se desprind cu pregnanță din Teze puternica forță mobilizatoare a partidului nostru, legăturile sale cu masele celor ce muncesc de la orașe și sate, capacitatea sa de a canaliza toate energiile și valorile către obiectivele majore ale progresului multilateral al țăriiPrecizarea din Tezele C.C al P.C.R. că pe măsura dezvoltării societății, a creșterii conștiinței socialiste a cetățenilor, organizațiile de masă și obștești, uniunile cooperatiste și u- niunile de creație vor căpăta un rol tot mai mare în înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, în întreaga viață social- politică a țării, incumbă organelor și organizațiilor de partid sarcina de mare răspundere de a îmbunătăți propriile forme și metode de conducere și îndrumare a acestora, de a le deschide un larg cîmp de fructificare a aportului lor Ia progresul țării. Comitetul județean de partid este de aceea conștient că, în lumina prevederilor Tezelor, va trebui să r? l'.teze mai mult pentru orientarea iriâbnțialului organizațiilor de masă și obștești către obiectivele fundamentale ale construcției socialiste, să le ajute să aleagă ceea ce este esențial, principal și să acționeze de sine stătător spre înfăptuirea scopului propus. Propria noastră experiență a arătat nu o dată că numai astfel, înțelegînd novator exercitarea rolului lor de conducător, organizațiile de partid reușesc să scurteze drumul către înfăptuirea unor obiective de mare importanță. Această viziune a stat la temelia unuia dintre succesele de seamă cu care oamenii muncii din județul Dîmbovița întîmpină Congresul al X-lea al P.C.R.Faptele s-au petrecut, nu de mult, la schela Tîrgoviște. Aici existau neajunsuri și dificultăți care împiedicau sporirea randamentului la extracția de țiței și folosirea mai eficientă a resurselor diferitelor sectoare de muncă îndrumate de comitetul de partid, consiliul sindicatului și organizația U T.C. din schelă, împreună cu comitetul de direcție, au organizat un studiu la care au participat ingineri, tehnicieni, maiștri, fruntași în întrecerea socialistă și numeroși . alți muncitori. A fost o acțiune largă, fiindcă s-a pornit de la ideea că, în chiar faza lor de elaborare, măsurile trebuie să poarte amprenta judecății colective. Comitetul de partid a asigurat astfel atragerea tuturor organizațiilor de masă la studierea realității și găsirea direcțiilor principale în care urmează să se intervină. In faza de aplicare a măsurilor stabilite pe baza studiului, s-a urmărit, de asemenea, ca organizațiile de masă să acționeze folosind mijloace proprii, metode adecvate. Finalul întregii acțiuni : sporirea angajamentului luat de colectivul schelei la începutul anului cu încă 2400 tone țiței, 1 500 000 mc. gaze utilizabile și suplimentarea beneficiilor cu 175 000 lei.Am insistat asupra acestui exemplu fiindcă, după părerea noastră, el exprimă concludent cît de important este ca, în exercitarea rolului lor conducător, organizațiile de partid să fie factori stimulatori, să ofere posibilități exprimării capacității de inițiativă.Rolul tot mai însemnat acordat în Tezele C.C al P.C.R contribuției pe care trebuie s-o aducă organizațiile de masă și obștești la viața economică, politică și socială a țării presupune creșterea necontenită a influenței lor în rindul maselor, a autorității bazate pe muncă efectivă, pe îndeplinirea exemplară a misiunii ce le revine. Această autoritate a faptelor se impune a fi întărită și în unele organizații de masă și obștești din județul nostru. Fiindcă nu e suficient ca organizațiile de partid să orienteze organizațiile UTC sap sindicatele spre problemele de primă însemnătate Esențială este munca practică pentru înfăptuirea soluțiilor aflate, pentru aplicarea măsurilor stabilite. Or. aici, în procesul activității efective, trecerea de Ia vorbe la fapte are loc anevoios în unele organizații de masă. Este ceea ce se întîmplă la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, la Uzinele mecanice Mija și Moreni, unde comitetele sindicale, organizațiile U.T C. de multă vreme discută și iar discută despre necesitatea reducerii consumurilor de metal, dar nu întreprind nimic eficient pentru ca, realmente, aceste consumuri destul de ridicate să înregistreze scăderi. Firește, în aceste cazuri sau în altele, — bunăoară la întreprinderea „Valea lalomiței" din Pucioasa, unde comitetul sindical nu s-a ocupat de una din obligațiile sale principale și anume, felul în care sînt asigurate tuturor sade masă nu numai efor- clliuilic, LC1UI UI o v* i X. condiții de muncă bune lariaților - organizațiile au acel prestigiu pe care

Florea RISTACHE, 
secretar al Comitetului județean 

Dîmbovița al P.C.R.

turile continue pentru progrese calitative îl pot conferi De aceea, comitetul județean de partid este preocupat ca în ridicarea la un nivel superior a muncii de partid să acorde o atenție deosebită acestui aspect important al eficienței activității organizațiilor de masă, al îndrumării lor apropiate, pentru ca acestea să traducă în fapt sarcinile ce le revin.Tezele stabilesc un bogat program de acțiune fiecărei organizații de masă și obștești, uniunilor cooperatiste. uniunilor de creație. Esența a- cestui program este creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a, acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii noastre. Este un program cu profunde implicații politico-educative, care solicită gîndire și inițiativă din partea fiecărei organizații de masă și obștești. Pentru comitetul județean de partid este deosebit de prețioasă accentuarea în Teze a sarcinilor politice specifice ale organizațiilor de masă și obștești, fiindcă ea reflectă necesitatea sporirii eforturilor noastre către înlăturarea metodelor ăd-■ ministrative, a birocratismului și manifestărilor șablonarde, destul de frecvent întîlnite în acest domeniu. Asemenea practici apar mai ales în munca Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție care, în loc să-și înțeleagă rolul de organism politic, colectiv, menit a stimula progresul material și cultural al satului, se mulțumește uneori să fie un simplu înregistrator al producțiilor a- gricole.Constatînd asemenea tendințe birocratice, prezente uneori și la sindicate (mai ales la consiliile locale unde îndrumarea întrecerii socialiste, de exemplu, se reduce cîteodată la ținerea de complicate și inutile evidențe), noi socotim că va trebui să ne preocupăm mai mult ca organizațiile de masă și obștești să devină cadrul abordării cu eficiență a unor probleme fundamentale, cum sînt mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei naționale, întărirea eco- Zona industrială a Oradei Foto : Mihai Andreescu

La combinatul chimic Craiova
(Urmare din pag. I)utilaje și instalații extrem de scumpe. Partidul și statul nostru, printr-o politică științifică de investiții, au echipat și echipează în continuare economia tării cu un arsenal industrial corespunzător cerințelor epocii moderne. Vreau să subliniez că industrializarea țării, gradul tot mai înalt de automatizare au mărit enorm rolul unor factori, cum ar fi răspunderea, interesul pentru muncă, curiozitatea științifică, spiritul de observație. Sînt calități și profesionale si morale. Noi dispunem în această privință de o armă miraculoasă pe Care trebuie să o folosim din plin : interesul omului față de munca sa. conștiința de părtaș la conducerea țării, patriotismul socialist. Cred că unul din sensurile principale ale documentelor pe care le discutăm este mărirea „substanței active", adică mărirea gradului de activitate și inițiativă a fiecăruia dintre noi. Aceste documente sînt profund mobilizatoare, nu numai prin liniile directoare pe care le cuprind, dar și prin faptul că — în toate privințele — apelează la mase, la popor, pe întreg parcursul, de la elaborare pînă la înfăptuire.— S-au făcut aici referiri — a spus inginerul Ion Doman — la ___ 1
sele favorabile create pentru valorificarea marii bogății umane a țării, ca urmare a dezvoltării atîtoi moderne ale industriei. Eu aș vrea să reliefez caracterul lucid, realist al politicii partidului în privința valorificării bogățiilor materiale. Documentele pentru Congresul al X-lea ne arată calea de a activa eficient „pe teren propriu", adică de a fi competitivi pe piața mondială. îndeosebi cu acele produse în care resursele noastre materiale își pot găsi maximă valorificare.— Muncim zilnic în producție — a spus maistrul Valentin Stoia — șl e firesc să vorbim despre munca noastră. dar eu as dori să nu uităm cîteva probleme care stau la inima fiecărui

premi-ramuri

nomică a cooperativelor agricole, dezvoltarea și adîncirea democrației cooperatiste, educarea tinerei gene-
întărirea exigenței și combativi-1 organizațiilor d<

cooperatiste, educarea tinerei ger.: rații în spirit revoluționar etc., obiective de largă însemnătate socială A- ceasta va trebui să aibă loc paralel cu " ;tații organizațiilor de partid față de munca organizațiilor de masă și obștești Fiindcă, pe bună dreptate subliniază Tezele, nu totdeauna sînt corn-. bătute de către organizațiile de partid, cu suficientă fermitate, manifestările de inerție, lipsa de inițiativă și răspundere în îndeplinirea sarcinilor Că această precizare este deplin valabilă și în județul nostru o demonstrează concludent nivelul scăzut al unor analize efectuate de către organizațiile de partid privind munca sindicatelor, organizațiilor U.T.C. etc Se obișnuiește, în unele din asemenea cazuri, ca cel analizat să fie pus să prezinte o informare despre propria activitate, ceea ce, nu de puține ori, este un prilej de auto- laudă, față de care organizația de partid nu ia atitudine suficient de critică.Efectul negativ al controlului formal este însă mult mai larg Deseori, asemenea analize improvizate, practicate de către organizațiile de partid, sînt preluate drept „metodă pozitivă" de către organizațiile de masă. De aceea, considerăm că în viitor va trebui să ne preocupăm mult mai mult de perfecționarea stilului ți metodelor folosite de organizațiile de partid în exercitarea rolului conducător, astfel că, așa precum se arată în Tezele C.C al P.C.R., organizațiile de partid, comuniștii să constituie un exemplu de exigență și combativitate, de neîmpăcare cu orice fel de neajunsuri.Prin amploarea problematicii, prin profunzimea și spiritul lor novator, Tezele Comitetului Central al partidului ș! proiectul de Directive, puse în dezbaterea maselor, relevă însemnătatea excepțională pe care o va avea Congresul al X-lea în . viața partidului, în dezvoltarea României socialiste. Entuziasmul, interesul deosebit cu care oamenii muncii din județul Dîmbovița au primit aceste documente exprimă cu putere sentimentele de dragoste și devotament, de încredere nețărmurită în partid, hotărîrea lor de a contribui cu întreaga energie la înfăptuirea programului pe care îl va elabora cel de-al X-lea Congres a] P.C.R.

Docu- discu- cadrul parti-

cetățean al acestei țâri. Congresul al IX-lea a adus în viața tării o importantă împrospătare a climatului în viata socială, a hotărît măsuri de mare importanță pentru întărirea democrației, a legalității socialiste, în activitatea aparatului de partid și de stat, în presă s-a reliefat cu putere ideea : legea e egală pentru toți. Semnalînd deschis lipsurile care s-au manifestat în această privință, partidul a adresat fiecăruia dintre noi un apel de a nu tolera nici o abatere de la lege, de la hotărîrile partidului, de la principiile socialiste pe care se întemeiază statul nostru. în perioada de după Congresul al IX-lea s-au creat diferite forme de conducere colectivă în toate ramurile de activitate și la toate nivelurile, mentele de partid pe care le tăm azi arată că se dezvoltă în care să se poată manifesta ciparea cetățenilor la conducerea tre- burilor publice. Acest cadru, aceste'’ forme noi se cer „umplute" de activitatea noastră De noi, de principialitatea, răspunderea și competența noastră depinde ca mecanismele conducerii colective să funcționeze la parametrii optimi.— Supunînd aceste documente dezbaterii nublice — a spus chimista Viorela Petcu — conducerea partidului ne-a dat un exemplu. După părerea mea. noi nu ne-am însusit încă suficient spiritul dezbaterii creatoare. Sînt membră a colegiului de redacție al ziarului nostru din combinat — „Chimistul" E drent. se află abia la începutul drumului dar cred că ar trebui să ..........'............... —schimbul de oninii în paginile ziarului. spre confruntarea propunerilor creatoare, pentru bune soluții în care ne preocupă.Tdeea exigentei bateri ca un leit motiv imnerios. lucrătorii combinatului fiind frămîntați de necesitatea atingerii parametrilor nrniectati Pronune-î interesante au făcut ing Sorin Stelea, privind ne- 

ne orientăm mai ferm sprea găsi cele mai diferite problemea revenit in dez-

în aceste momente de bilanț al înfăptuirilor și de prefigurare a u- nor perspective și mai bogate, cînd o dată cu rememorarea progresului României socialiste ne scrutăm propria noastră biografie spirituală. îmi amintesc cît entuziasm ne-au produs primele planuri anuale nouă, studenților de acum douăzeci de ani. Erau momente de intensă concentrare care s-au gravat profund în conștiința generației noastre. Astăzi. în fata planurilor grandioase de dezvoltare multilaterală a tării, entuziasmului tineresc de altădată i se alătură luciditatea noastră matură, conștiința deplină că numai aderînd cu toate forțele de care dispunem la direcțiile de dezvoltare preconizate de partid. întregul detașament al științei românești își poate aduce pe deplin contribuția sa la propășirea patriei. contribuție mult solicitată astăzi în toate ramurile vieții noastre economice. Dacă luăm ca exemplu electronica. vedem că proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român prevede pentru cincinalul următor o creștere a industriei electronice de cel puțin 2,2—2,4 ori ; alături de electronica de larg consum, se pune de astă dată accentul ne dezvoltarea e- Iectronicii profesionale, prin producerea de aparate electronice de uz industrial, de aparate de măsură si control electronice, de mijloace de automatizare, a unor mașini de calcul și calculatoare electronice de capacitate medie.îndeplinirea acestor sarcini complexe presupune însă, ca o condiție sine qua non, dezvoltarea simultană a industriei de componente, inclusiv a dispozitivelor microelectronice — ramură care. în ultimii ani, a cunoscut pe scară mondială o adevărată revoluție tehnică Este considerentul pentru care proiectul de Directive prevede sporirea, cu prioritate, a producției de componente electronice, îndeosebi de clasă profesională, subliniind necesitatea inițierii producției de dispozitive semiconductoare bazate pe siliciu și de circuite integrate.Dar aceasta presupune, la rîndul ei, sprijinul altor industrii menite să asigure a serie de materii prime, semiconductors, metale neferoase, substanțe anorganice și organice — în cantități relativ mici, dar de o puritate extremă, ceea ce le face nu numai scumpe, dar și greu de procurat. Pentru dispozitivele bazate pe siliciu, de pildă, este nevoie de peste 200 de substanțe provenite deocamdată din import, avînd însă o pon- 

spre întărirea unității miș- comuniste internaționale și a-

cesitatea de a spori competitivitatea produselor pentru export, Petrache Filip - intensificarea întrecerii pentru realizarea angajamentelor în cinstea Congresului și a celei de-a 25-a aniversată a eliberării, Iacob Geomăleanu — problemele organizării științifice a producției— Partidul supune discuție1, noastre nu numai problemele de politică internă, de dezvoltare economică și socială a țării/ dar și orientarea noastră pe plan international - a spus tov Laurențiu Catană. Activitatea neobosită a partidului nostru îndreptată cării a tuturor forțelor progresiste, pelurile adresate tuturor statelor de a se abține de la demonstrații de forță și de impunere a dreptului celui mai tare, de a rezolva problemele în suspensie prin discuții și tratative, apeluri însoțite de acțiuni corespunzătoare de dezvoltare a relațiilor noastre cu țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii au sporit autoritatea de care se bucură în lume partidul și statul nostru îmi exprim deplina adeziune față de politica externă a partidului, caracterizată prin înaltă răspundere față de interesele fundamentale ale națiunii noastre, față de interesele generale ale socialismului și păcii în lume— Deși dezbaterea noastră a pus sub lupa analizei multe probleme generale ale politicii partidului și felul în care se reflectă ele în munca noastră — a spus tovarășul Gheorghe Boștină, secretarul comitetului de partid al combinatului - totuși față de bogăția aspectelor cuprinse în a- ceste documente pot spune că discuția noastră este departe de a fi terminată Aș socoti-o mai curînd ca un punct de pornire De aceea, avem datoria de a aprofunda aceste documente și a le discuta cu ceilalți muncitori și tehnicieni din combinat Numai în acest fel ne vom aduce contribuția la îndeplinirea sarcinii de o- noare indicată în Teze - aceea de a face ca hotărîrile Congresului al X- lea să fie cu,fcsdevărat emanația voinței și gîndtrii colective a partidului. a poporului, a întregii noastre societăți.

Prof. dr. ing. Mihai DRĂGÂNESCU

dere importantă în costul produselor. Consider, de aceea, că industria chimică și a metalelor neferoase ar trebui să dea în viitor o atenție mult mai mare producerii cel puțin a unei părți din aceste materiale, în aceeași măsură în care ea acordă atenție solicitărilor industriei chimico-farma- ceutice, altă ramură a chimiei „micilor cantități" De altfel, problema materiilor prime pentru industriile elec- tiotehnicâ și electronică ar trebui să stea în mai mare măsură în atenția industriei metalurgice și chimice, și consider utilă chiar introducerea în directive a unor prevederi în a- cest sensPe de altă parte, merită subliniat faptul că industriile electrotehnică și electronică au cunoscut la noi, mai ales în anii de după Congresul al IX- lea al partidului, un puternic proces de maturizare Ținînd cont de ponderea lor actuală și de cea previzibilă. de dinamica proiectată pentru cincinalul 1971 — 1975, cred că s-ar justifica — părerea fiind îmbrățișată de mulți lucrători din acest sector — ca această industrie să devină o unitate organizatorică de sine stătătoare și titulară de plan, luîndu-se în considerare, poate, chiar și înființarea unui minister al industriilor electrotehnică și electronică. Ar fi o măsură, cred, binevenită în vederea unei conduceri mai eficiente și ua unei mai bune gospodăriri a acestei ramuri de importanță decisivă în economia națională Aceasta cu atît mai mult, cu cît unele sectoare ale industriei e- lectronice - fabricarea componentelor electronice și microelectronice, a echipamentelor de calcul etc. — reprezintă. asemănător unor sectoare ale industriei mecanice sau ale energeticii nucleare, tehnici de vîrf, caracterizate printr-o deosebită complexitate Este semnificativă, de altfel, în desfășurarea industrializării țării, inaugurarea acestei noi etape - etapa tehnicilor de vîrf — cu problemele ei specifice, neabordate pînă în prezent, în electronică, de pildă, noua etapă impune cerințe excepționale de calitate, asigurarea funcționării instalațiilor cu precizie, fără erori și defecte, pe intervale lungi de timp. Rezultă deci obligații deosebite privind organizarea acestor sectoare, inclusiv calificarea și pregătirea cadrelor. Experiența mondială ne arată că asemenea sectoare de vîrf, avînd dinamica lor de dezvoltare și un specific

La uzina „Grivița Roșie11
(Urmare din pag. I)spre înfăptuirea programului multilateral de dezvoltare a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea, se regăsesc — la o scară corespunzătoare — și în rezultatele înregistrate, în această perioadă, de către colectivul uzinei bucureștene. Este suficient să amintim că în acești ani producția fizică și valorică a uzinei s-a dublat, întregul spor de producție obținîndu-se pe seama creșterii productivității muncii.— Pe bună dreptate, se subliniază în proiectul de Directive, că ridicarea în ritm susținut a productivității muncii în toate ramurile economiei naționale constituie un imperativ primordial al societății noastre, arăta tov Mihai Popa, șeful serviciului plan. Aceasta este o cale principală de creștere a producției, a venitului național — bază sigură a dezvoltării în continuare a economiei naționale, a ridicării nivelului de trai. Este necesar și sînt convins că vom reuși să lichidăm deficiențele organizatorice interne, să asigurăm, în continuare, ritmuri înalte de creștere a producției uzinei noastre — și aceasta în primul rînd pe seama sporirii productivității muncii. Insist asupra acestui lucru, întrucît exportăm aproape 40 la sută din volumul producției și, ca atare, trebuie să avem produse competitive pe piața mondială din punctul de vedere al cantității de muncă înmagazinate în ele?Proiectul de Directive evidențiază preocuparea de a se asigura îmbunătățirea structurii, pe ramuri a industriei, precum și în interiorul fiecărei ramuri, creșterea accentuată a ramurilor și subramu- rilor moderne, strîns legate de progresul tehnico-științific contemporan, cu scopul de a se asigura valorificarea superioară a resurselor materiale și a capacității tehnice a forței de muncă, ridicarea productivității muncii sociale.— Sînt convins că va avea efect» 

tehnic deosebit, se cer conduse cu cea mai mare atenție, diferențiat de altele, chiar în cadrul ramurii industriale respective Acest lucru va trebui să se reflecte, după părerea mea, și în organizarea centralelor industriale din domeniul electrotehnic și electronic.Fără îndoială că produsele cele mai reprezentative ale industriei electronice de vîrf sînt calculatoarele electronice, inclusiv echipamentele periferice aferente. Introducerea lor în economia națională, o dată cu crearea unui fond .ie echipamente de calcul, constituie o investiție deosebit de importantă și impune o utilizare eficientă a calculatoarelor în cadrul unităților și sistemelor care iau ființă De fapt, în ce privește dotarea economiei cu echipamente de calcul avem de recuperat o anumită rămî- nere în urmă Alte țări, Finlanda, de exemplu, dispune astăzi, la o populație de 4,7 milioane de locuitori, de un număr de 250 de calculatoare electronice. Totuși, dotarea cu întîrziere prezintă astăzi un anumit avantaj, deoarece permite însușirea unor e- chipamente din ultima generație tehnică. în cadrul unor concepții recente de organizare care țin cont de experiența multor țări Merită a fi subliniată, ca un avantaj, compatibilitatea mărită a echipamentelor de calcul, adică posibilitatea de a se dota economia cu calculatoare de același tip sau doar cu cîteva tipuri, puține Ia număr, ceea ce înseamnă în fond excluderea unor eforturi de programare multiple, nejustificâte și paralele.în acest sens, proiectul de Directive schițează cadrul general de stimulare a dezvoltării tehnicii de calcul, vi- zînd în perspectivă crearea progresivă a unui sistem național de prelucrare a datelor Mașinile și echipamentul modern de calcul se vor a- zfecta cu prioritate activității de planificare la nivelul economiei naționale, sistemului informațional economic. de aprovizionare și desfacere, lucrărilor de gestiune dm marile unități economice, sistemului financiar- bancar, lucrărilor de proiectare și cercetare. Este o gamă largă de activități, care prezintă pentru noi încă destule necunoscute. Cum va trebui străbătut acest drum ? Răspunsul îl vom obține din aprofundarea studiilor. prin examinarea de variante și înfruntări de opinii.Cred că aici controversa se va naște 

din cele mai favorabile asupra evoluției industriei noastre, ca și a întregii economii, politica realistă, clarvăzătoare a partidului nostru, de a accelera ritmul de creștere a industriei electronice, a spus tov. ing. Gheorghe Șcrban, șef de sector. O asemenea orientare este bine gîndită în condițiile în care tehnica electronică a devenit indispensabilă oricărei industrii moderne. Ca lucrător într-o uzină, am mari obligații în prezent și în perspectivă, cînd se prevede, cu justificat temei, accelerarea ritmului asimilării de utilaje și instalații pentru dotarea noilor obiective din industria chimică. Sînt conștient de răspunderea care o am și, de aceea, nu voi precupeți nici un efort pentru îndeplinirea cu rigurozitate a tuturor îndatoririlor ce-mi vor reveni.Atmosfera de lucru, de deplină angajare pentru realizarea obiectivelor preconizate în Teze și în proiectul de Directive a fost dovedită și de faptul că s-a pus deopotrivă accentul pe sarcinile actuale și de perspectivă și — insistîndu-se a- supra înlăturării unor deficiențe de natură organizatorică — s-au făcut, totodată, propuneri concrete pentru lichidarea lor.— Constat cu deplină satisfacție că, în mod sistematic, după Congresul al IX-lea, conducerea partidului nostru se ocupă direct de perfecționarea continuă a formelor si metodelor de conducere și organizare a economiei naționale, arăta strungarul Gheorghe Pantazie. Este foarte important, după cum se subliniază în Teze, că și în continuare se va acorda o atentie deosebită îmbunătățirii planificării economice, creșterii rolului planului de stat în coordonarea unitară a întregii economii. O părticică din acest plan ne revine nouă, celor din uzina „Grivița Roșie". Secția noastră de vagoane-cisternă nu este mulțumită de faptul că rezultatele din acest an se află sub cerințele planului. Cauzele trebuie căutate la noi în uzină. De ce oare nu am putea să asigurăm o bună aprovizionare a 

îndeosebi în jurul următoarei probleme . unitățile de calcul trebuie constituite sub formă de centre teritoriale, cu echipamente puternice, care să deservească mai multe întreprinderi beneficiare sau, din contră, calculatoarele electronice ‘rebuie să fie puse la dispoziția, izolată, a întreprinderilor ? Personal, din motive e- conomice, opinez pentru prima variantă (fără a exclude posibilitatea unor abateri pentru întreprinderile mai mari), întrucît se impune ca modernele calculatoare să fie utilizate în trei schimburi pe zi, ceea ce depășește, în general, necesitățile întreprinderilor. De altfel, recent au început sâ fie aplicate, în unele țări din Europa, soluții bazate pe existența unor centre puternice de calcul, conectate electric la echipamente ue acces în întreprinderi, în cadrul unor întregi sisteme t.eleinformatice. în cazul nostru, organizarea de centre teritoriale de cakttl ar favoriza în viitor racordarea întreprinderilor la astfel de sisteme Conform programului de dotare a țării noastre, etapa teieinformaticii urmează să fie inițiată în perioada 1976—1980. Cred însă că această perspectivă trebuie avută în vedere de pe acum, făcîn- du-se .pregătirile corespunzătoare.Altă problemă controversată se referă la modul de realizare a sistemului național de prelucrare a datelor, în condițiile unor resurse relativ limitate de dotare. Cum să se construiască sistemul, de la centru sau de la periferie 7 Aceasta nu este o problemă de centralizare sau descentralizare, căci prin esența lor toate sistemele de prelucrare a datelor, la nivelul unei întreprinderi, al unei ramuri economice sau al întregii e- conomii, sînt sisteme centralizatoare de date care, o dată prelucrate sub formă de informații, se întorc către locurile de muncă sau sînt îndreptate către conducere. Conducerea are însă nevoie de indicatorii cei mai generali, sintetici, și este evident că aceștia nu pot fi obținuți decît după ce ș-au cules și prelucrat toate datele necesare, adică după ce se satisfac implicit cerințele operative periferice. întrucît este vorba de satisfacerea unor cerințe care trebuie soluționate simultan, consider că nu trebuie absolutizată nici una din căi, ci că ele trebuie îmbinate în mod corespunzător.în fine, tehnica prelucrării datelor mai este tributară la noi, după cum a fost și în alte părți, unei serii de mituri, dintre care cel mai grav este acela al personalului supra- calificat. Fără îndoială că. în tehnica de calcul, pilonii îi constituie cadrele de cea mai înaltă calificare, specialiștii în tehnica calculului (matematicieni, ingineri, economiști) ; dar, în același timp, este necesară și o armată de analiști, programatori și operatori de nivel mediu. Din păcate, prin cultivarea unui spirit de sanctuar, prin exagerarea unor discipline foarte teoretice, mulți tineri dornici să-și apropie o meserie tehnică modernă întimpină piedici nejustificâte. Mai mult decît atît, introducerea tehnicii de calctil determină o restructurare de personal administrativ, o parte a acestuia fiind îndemnată să se recalifice și să găsească satisfacții profesionale noi, lucrînd în domeniul de pfelucrare a datelor. După părerea mea, trebuie propagată ideea că tehnica prelucrării datelor este deplin accesibilă, la diverse niveluri. unor mase largi de salariati. Dat fiind că problema cadrelor în tehnjea de calcul prezintă o importantă egală cu a echipamentelor și programelor, proiectul de Directive accentuează în mod deosebit necesitatea pregătirii cadrelor profesionale de nivel mediu (subingineri), ceea ce va duce la umplerea unui gol resimțit astăzi în structura personalului tehnic din tara noastră.în felul acesta electronica își va putea aduce contribuția sa mult sporită. pe măsura cerințelor societății noastre, la realizarea noilor planuri, atît de grandioase. elaborate de partid pentru continuarea în ritm susținut a procesului de edificare a economiei noastre socialiste moderne.
O o g olocurilor de muncă, un decalaj corespunzător între secțiile de fabricație ? Cred că o acțiune energică a conducerii uzinei. în direcția lichidării grabnice a neajunsurilor ce persistă încă în activitatea noastră, este absolut necesară.în discuție a intervenit și ing. Gheorghe Oșanu :— Nu putem trece cu vederea abaterile de la disciplina muncii, deficiențele organizatorice apărute cu ani în urmă, cum ar fi proasta aprovizionare a locurilor de muncă, decalajul necorespunzător între secțiile de fabricație. Pentru lichidarea acestor neajunsuri trebuie să perfecționăm munca de educație politică, să ridicăm rolul activ al comuniștilor la locul de muncă. O răspundere mare revine în această privință organizației noastre de partid. Cu deplin temei se subliniază in Teze că îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune in primul rînd perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, cărora le revine obligația să studieze și să cunoască amănunțit situația din domeniile de activitate în care lucrează. să asigure în cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască în lumina politicii partidului asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Aș merge mai departe chiar și fac propunerea ca fiecare comunist să răspundă de activitatea tuturor oamenilor din formația sa de lucru. Adică să-i îndrume. să-i ajute și să răspundă împreună în caz de abatere de la disciplina în muncă.Alți vorbitori, printre care maistrul Gheorghe Pistol, Victor Stan, ing. Ion Ciutacu, Gheorghe Chivu și alții s-au referit pe larg la transformările înnoitoare care au avut loc în ultimii ani în uzină, la perspectivele dezvoltării ei în perioada viitorului cincinal, la creșterea eficientei activității economice, ridicarea calității fabricației. Nu a existat participant la dezbatere care să nu se fi oprit asupra cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Moscova, în care s-au exprimat deschis, puternic, gîn- durile și sentimentele tuturor comuniștilor. ale întregului popor român, poziția partidului nostru caracterizată prin spirit constructiv și înaltă responsabilitate fată de unitatea țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești.
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SARCINILE LUPTEI ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI ÎN ETAPA ACTUALA
Șl UNITATEA DE ACȚIUNE A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI, 

A TUTUROR FORȚELOR ANTIIMPERIALISTE
(Urmare din pag. I)Datorită forței economice, politice și militare crescînde a Uniunii Sovietice și a celorlalte state socialiste, precum și politicii lor externe de pace, datorită acțiunilor proletariatului internațional, ale tuturor celor ce militează împotriva imperialismului, pentru eliberare națională, datorită amploarei mișcării de apărare a păcii a putut fi împiedicată declanșarea unui nou război mondial. Socialismul, care a triumfăFpe a treia parte a globului pămîntesc, a repurtat noi succese în lupta desfășurată pe plan mondial pentru conștiința și inimile oamenilor. Evenimentele din ultimul deceniu au confirmat justețea aprecierii marxist-leniniste cu privire la caracterul, la conținutul și tendințele principale ale epocii contemporane. Epoca noastră este epoca trecerii de la capitalism la socialism.In prezent există condiții reale pentru rezolvarea celor mai importante probleme ale contemporaneității în interesul păcii, democrației și socialismului, pentru a se da noi lovituri imperialismului. în același timp imperialismul, deși nu a devenit mai puternic ca sistem mondial, rămîne un adversar serios și primejdios. A crescut agresivitatea principalei puteri imperialiste, Statele Unite ale Ameri- cii.La baza politicii agresive a imperialismului se află tendința de a slăbi, prin orice mijloace, pozițiile mondiale ale socialismului, de a înăbuși mișcarea de eliberare na,~ țională a popoarelor, de a împiedica lupta oamenilor muncii din țările capitaliste, de a frîna declinul ireversibil al capitalismului. Se adîn- cește contradicția fundamentală, care se manifestă pe scară mondială, între imperialism și sistemul socialis^~rn~con3îtiîîe^rnteHsificăYii luptefaintre cele două sisteme mondiale, puterile capitaliste, în pofida contradicțiilor crescînde care le opun, caută să-și unească eforturile spre a menține și consolida sistemul exploatării și asupririi, a-și redobîndi pozițiile pierdute. Imperialismul american se străduiește să mențină sub influența sa celelalte state capitaliste și să promoveze împreună cu acestea o politică comună în principalele domenii ale luptei de clasă.Ca și în trecut, ascuțișul strategiei agresive a imperialismului este îndreptat, în primul rînd, împotriva statelor socialiste. Imperialismul nu renunță la lupta armată directă împotriva socialismului. El întețește necontenit cursa înarmărilor, încearcă să activizeze blocurile militare create în vederea unei agresiuni împotriva Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste, intensifică lupta ideologică împotriva acestora, se străduiește să le frîneze dezvoltarea economică.încâlcind drepturile și libertățile democratice, imperialismul folosește împotriva mișcării muncitorești violențe fățișe, metode de cruntă represiune polițienească, presiuni directe asupra oamenilor muncii, legislația antimuncitorească. în a- celâșTUinprerrecurge la demagogie, Ia reformismul burghez, la o- portunismul ideologic și politic, caută necontenit noi metode pentru a submina din interior mișcarea muncitorească și a o „integra" sistemului capitalist.în lupta sa împotriva mișcării de eliberare națională, imperialismul, pe de o parte, apără cu înverșunare rămășițele colonialismului, iar, pe de altă parte, recur- gînd la metode neocolonialiste, se străduiește să împiedice progresul economic și social_ al statelor în cursUe dezvolBxe, al țărilor care și-au cucerit suveranitatea națională. în acest scop, el sprijină cercurile reacționare, tinde să frîneze lichidarea celor mai retrograde structuri sociale și să îngreuneze dezvoltarea acestor țări pe calea spre socialism sau pe calea progresistă, necapitalistă care le deschide perspectiva socialismului. Imperialiștii impun acestor state acorduri economice, pacte politice și militare; care le știrbesc suveranitatea, le exploatează cu ajutorul exportului de capital, al comerțului inechitabil, al politicii prețurilor și cursurilor de schimb, al împrumuturilor, al așa-zisului „ajutor" și al presiunii organismelor financiare internaționale. Se a- dîncește prăpastia dintre statele capitaliste dezvoltate și majoritatea țărilor în curs de dezvoltare ; într-o serie din aceste țări foametea este o problemă acută. Incurajînd naționalismul reacționar, imperialismul provoacă fricțiuni în interiorul acestor țări și seamănă dezbinare între ele. Cu ajutorul anticomunismului, el încearcă să divizeze rîndurile revoluționarilor din țările în curs de dezvoltare, să-i izoleze de cei mai buni prieteni ai lor — statele socialiste și mișcarea muncitorească din țările capitaliste.Folosind blocurile militare și politice, bazele situate pe teritorii srraine, presiunile economice și blocada comercială, imperialismul 

întreține încordarea în diferite regiuni ale lumii. El intensifică în acest scop presiunile politice, a- cordă sprijin financiar și politic organizațiilor reacționare. Intervenții armate, represiuni crunte — îndeosebi în țările unde lupta îmbracă formele cele mai ascuțite, unde forțele revoluționare luptă cu arma în mînă — comploturi contrarevoluționare, lovituri de stat reacționare și fasciste, provocări și spionaj — toate aceste mijloace Sînt folosite de imperialism.în fața întăririi pozițiilor internaționale ale socialismului, imperialismul tinde să slăbească unitatea sistemului mondial socialist. El exploatează divergențele din mișcarea revoluționară internațională, încercînd să provoace sciziuni în rîndurile acesteia, pune aparatul său ideologic, inclusiv mijloacele de informare în masă, în slujba anticomunismului, a luptei împotriva socialismului, împotriva tuturor forțelor progresiste.în ultimii ani imperialismul a provocat în repetate rînduri crize internaționale acute, aducînd omenirea în pragul unei conflagrații termonucleare. Date fiind însă raportul de forțe pe arena internațională, potențialul nuclear al Uniunii Sovietice, consecințele posibile ale unui război racheto-nuclear, pentru imperialismul S.U.A. devine tot mai dificil, tot mai primejdios să mizeze pe declanșarea unui notr conflict mondial. în aceste condiții, cercurile guvernante americane, fără a renunța la pregătirea unui asemenea război, pun accentul mai ales pe războaiele locale.Apare însă tot mai evidentă contradicția dintre posibilitățile reale ale imperialismului și politica „de pe poziții de forță" pe care o promovează. Imperialismul nu mai poate redobîndi inițiativa istorică pe care a pierdut-o, nu poate să întoarcă cursul evoluției lumii contemporane. Direcția principală a dezvoltării omenirii este determinată de sistemul mondial socialist, de clasa muncitoare internațională, de toate forțele revoluționare.Războiul din Vietnam este dovada cea mai convingătoare a contradicțiilor dintre planurile agresive ale imperialismului și capacitatea sa de a le realiza. Infrîn- gerea pe care imperialismul american, cel mai puternic imperialism, o suferă în Vietnam are o însemnătate istorică. Intervenția armată în Vietnam ocupă un loc deosebit în planurile politico-mili- tare. ale imperialismului american. Agresorul urmărea să distrugă unul din avanposturile socialismului în Asia, să bareze popoarelor din Asia de Sud-Est calea spre libertate și progres, să dea o lovitură mișcării de eliberare națională, să pună la încercare trăinicia solidarității proletare a țărilor socialiste, a oamenilor muncii din întreaga lume.Dar, în ciuda uriașelor mijloace militare puse în acțiune, imperialismul american a fost silit să accepte încetarea necondiționată a bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam și ca reprezentanții săi să ia loc la masa tratativelor cu reprezentanții Republicii Democrate Vietnam și ai Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.Acestea se datoresc eroismului fără seamăn al poporului vietnamez, politicii juste a Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, ajutorului multilateral acordat poporului vietnamez de către țările socialiste, în primul rînd de Uniunea Sovietică, manifestărilor combative, tot mai puternice, de solidaritate internațională desfășurate în întreaga lume, inclusiv în S.U.A. Intervenția criminală în Vietnam a dus la o considerabilă izolare morală și politică a SU.A.. a ridicat împotriva imperialismului mase populare tot mai largi, noi pături sociale și forțe politice, a accelerat angajarea în lupta antiimperialistă a milioane de tineri din numeroase țări, a ascuțit contradicțiile existente între puterile imperialiste și a generat alte asemenea contradicții. Succesele eroicului popor vietnamez demonstrează în mod convingător că în zilele noastre există posibilități tot mai mari ca~ popoarele care își apără cu botărîre, prin toate mijloacele, independența, suveranitatea, libertatea și se bucură de un larg sprijin internațional, să înfrîngă agresiunea imperialistă.Agresiunea invadatorilor israe- lieni împotriva R.A.U., Siriei și Iordaniei a generat o gravă criză internațională în Orientul Mijlociu. Cu ajutorul acestei agresiuni, imperialismul, în primul rînd cel a- merican, a încercat să răstoarne regimurile progresiste din țările arabe, să înăbușe mișcarea de eliberare arabă, să-și mențină sau să-și restabilească pozițiile în O- rientul Mijlociu. Dar aceste planuri nu i-au reușit. Cu toate acestea, forțele guvernante din Israel, sprijinite de reacțiunea internațională, inclusiv de cercurile sioniste, continuă să ignoreze cererile statelor arabe, ale popoarelor iubitoare de pace, precum și rezoluțiile Organizației Națiunilor Uni

te privind retragerea trupelor is- raeliene de pe teritoriile ocupate, continuă politica de expansiune și anexiuni, săvîrșesc necontenit noi provocări militare. împotriva acestei politici se pronunță partidul comunist și alte forțe progresiste din Israel. Popoarele arabe continuă în mod hotărît lupta pentru apărarea libertății, independenței și a progresului național, pentru restituirea tuturor teritoriilor ocupate, pentru recunoașterea drepturilor naționale ale poporului arab din Palestina. Mișcarea de rezistență împotriva ocupației ia amploare, căpătind forme diferite și bucurîndu-se de un sprijin tot mai mare. De partea acestor popoare se află U.R.S.S., celelalte țări socialiste, mișcarea comunistă internațională, solidaritatea forțelor de eliberare națională, a opiniei publice tot mai largi din țările capitaliste.Imperialismul american nu renunță la planurile de sugrumare a Cubei revoluționare. Violînd în mod grosolan dreptul internațional, el continuă să amenințe independența Republicii Cuba, încearcă să organizeze blocada economică și desfășoară o activitate provocatoare și de subminare împotriva acesteia. Dar, sub conducerea partidului său comunist, curajosul popor cubanez, sprijinit de Uniunea Sovietică, de celelalte țări socialiste, de forțele progresiste din America Latină, de întreaga mișcare revoluționară, apără cu dîrzenie suveranitatea și libertatea sa și, prin aceasta, avanpostul socialismului pe continentul american.în Europa acționează Blocul Atlanticului de Nord — principal instrument al agresiunii și aventurilor imperialiste. Axa acestui bloc o constituie alianța dintre Washington și Bonn. Contrar voinței popoarelor europene, cercurile guvernante din S.U.A.. R.F.G. și Anglia fac totul pentru a prelungi existența acestui bloc, pentru a-i întări structura organizatorică, pentru a menține „prezența militară" a S.U.A. pe continentul european.în special cu ajutorul N.A.T.O. a fost reînviat și s-a întărit imperialismul vest-german — principalul focar al pericolului de război din centrul Europei. Cercurile imperialiste guvernante din Republica Federală a Germaniei, unde se întăresc neonazismul și militarismul, susțin un program revanșard de revizuire a rezultatelor celui de-al doilea război mondial și de modificare a granițelor unor state europene. Această politică, îndreptată îndeosebi împotriva Republicii Democrate Germane — primul stat socialist, al muncitorilor și țăranilor, din istoria Germaniei — a- menință securitatea tuturor popoarelor Europei și pacea în lumea întreagă.Țările mediteraneene ocupă un loc important în planurile imperialismului. Imperialismul S.U.A., care dispune de importante baze militare în Spania, a sprijinit și sprijină menținerea regimului fran- chist, în pofida voinței și luptei poporului spaniol. Un mijloc permanent de presiuni politice și militare în Marea Mediterană îl constituie flota a Vl-a. americană și sistemul de baze militare care creează un pericol pentru popoare, pentru cauza păcii în a- ceastă regiune. Agravarea repetată a situației din Cipru, lovitura fascistă de stat și sprijinirea juntei coloneilor din Grecia sînt, de asemenea, opera imperialismului.Asia de Sud-Est și Extremul O- rient constituie una dintre principalele regiuni ale agresiunii imperialismului, ale aventurilor sale militare. S.E.A.T.O., A.N.Z.U.S.,așa-numitul Tratat de securitate dintre S.U.A. și Japonia se completează prin ocuparea de fapt a O- ceanului Indian și a părții de sud- vest a Oceanului Pacific de către forțele armate americane. Acest întreg sistem de pacte militare este îndreptat în primul rînd împotriva țărilor socialiste din Asia, împotriva mișcării de eliberare națională, precum și a statelor neutre, care nu participă la blocuri militare. Imperialiștii americani continuă să ocupe Insula Taivan, parte inalienabilă a Republicii Populare Chineze, împiedică restabilirea drepturilor legitime ale Chinei Populare la O.N.U. Ei continuă provocările armate împotriva R.P.D. Coreene, ocuparea' militară a Coreei de Sud, se dedau în această parte a țării la samavolnicii și reprimă forțele progresiste care năzuiesc spre libertatea și unificarea patriei lor. Ei săvîrșesc acte agresive împotriva Laosului și Cambod- giei, au creat și extind puternice baze militare în Tailanda. Ei exercită intense presiuni asupra Indiei, pentru a o determina să renunțe la poziția de neangajare și Ia linia de dezvoltare economică independentă. Imperialiștii au sprijinit lovitura de stat antipopulară înfăptuită de cercurile reacționare din Indonezia, care au exterminat sute de mii de comuniști și demo- crați și continuă represiunile sîn- geroase, ceea ce duce la lichidarea tuturor rezultatelor revoluției indoneziene și amenință ca țara să-și piardă independența.

A crescut activitatea imperialismului într-o serie de țări din A- frica. Imperialismul încearcă să înăbușe dezvoltarea luptei de eliberare, să mențină și să-și întărească pozițiile pe acest continent. Imperialiștii din Anglia, Franța, S.U.A., Germania occidentală, Japonia folosesc pe scară largă în această zonă a lumii metode neocolonialiste de penetrație și subjugare economică, politică și ideologică. Intervenția armată în Congo (Kinshasa), loviturile de stat reacționare din Ghana și din alte cîteva țări, uneltirile imperialiștilor în scopul dezmembrării Nigeriei, sprijinirea politică și militară a clicilor reacționare și antinaționale, a regimurilor fascisto-rasiste din Republica Sud- Africană și Rhodesia de Sud, ațî- țarea conflictelor interstatale și a vrajbei dintre triburi, presiunea economică și expansiunea monopolurilor — totul este pus în slujba planurilor imperialismului. Spriji- nindu-se pe ajutorul N.A.T.O., colonialiștii portughezi încearcă, prin forța armelor, să-și păstreze posesiunile.Imperialismul S.U.A. își intensifică penetrația economică, precum și amestecul în viața politică, ideologică și culturală a țărilor Americii Latine. El promovează, în alianță cu forțele reacționare autohtone. o politică menită să împiedice alte popoare de a urma exemplu] Cubei. El înăbușă orice încercare a acestor țări de a obține o autentică independență economică și politică.în acest scop, imperialismul S.U.A. a lansat planul „Alianței pentru progres", recurgînd la forme noi, camuflate, de dominație. El pune în slujba politicii sale Organizația Statelor Americane și alianța militară interamericană, se străduiește să obțină crearea așa- numitelor „forțe interamericane ale păcii", își arogă dreptul la intervenție armată în oricare țară a Americii Latine, așa cum a procedat în Republica Dominicană și Panama. Imperialiștii americani instaurează și sprijină, deseori cu ajutorul loviturilor de stat militare, dictaturi reacționare, intensifică activitatea scizionistă în mișcarea sindicală. își extind influența în rîndul forțelor armate și polițienești, inspiră acțiunile represive împotriva mișcării populare, participă în mod nemijlocit la operațiunile militare împotriva mișcării de partizani din unele , țări latino- americane. Totuși, politica imperialismului S.U.A. întîmpiriă mari dificultăți. El nu reușește nici să asigure stabilitatea regimurilor reacționare, nici să obțină acordul tuturor guvernelor din aceste țări penti-u crearea „forțelor interame- ricane ale păcii". „Alianța pentru progres" s-a dovedit falimentară. Alte puteri imperialiste, îndeosebi Germania occidentală și Japonia, depun, de asemenea, eforturi pentru a se afirma pe acest continent.Această politică a agresiunii imperialiste, care amenință pacea în întreaga lume, securitatea și independența națională a popoarelor, provoacă în țările capitaliste o ripostă tot mai puternică din partea clasei muncitoare, țărănimii, tineretului, a studenților și a maselor celor mai largi, indiferent de pozițiile lor politice sau de concepțiile lor. Puternica mișcare de protest împotriva agresiunii Statelor Unite ale Americii în Vietnam duce la intensificarea acțiunilor de luptă ale forțelor democratice împotriva întregii politici a imperialismului american și a liniei politice a acelor guverne care îl susțin.Lupta eroică a poporului vietnamez a dus la extinderea mișcării pentru lichidarea bazelor militare ale S.U.A. în Japonia și în alte țări din Asia, pentru denunțarea acordurilor care leagă aceste țări de politica Pentagonului. Chiar în Statele Unite ale Americii — în însuși căminul agresorilor — a apărut o mișcare combativă de masă împotriva războiului și militarismului.In Europa occidentală, mișcarea împotriva blocului agresiv al N.A.T.O., pentru normalizarea relațiilor și dezvoltarea colaborării între state, pentru asigurarea securității europene cuprinde pături tot mai largi ale populației. Chiar și în Germania occidentală cresc forțele care se manifestă activ împotriva revanșismului și militarismului. în țările unde se mențin baze militare americane se fac auzite tot mai puternic cererile pentru lichidarea acestor puncte de sprijin ale agresiunii.Popoarele latino-americane luptă împotriva asupririi și amestecului insolent al imperialismului a- merican în treburile lor interne. Mișcarea grevistă a muncitorilor, acțiunile țărănimii, cele ale stu- dențimii și ale altor pături ale populației demonstrează că masele largi de pe acest continent își intensifică rezistența față de dictatul Statelor Unite și de planurile lor militare. în unele țări, forțele revoluționare recurg la lupta armată împotriva dominației oligar

hiei și imperialismului. Sentimentul național al popoarelor și dificultățile economice pot chiar să .o- blige unele guverne să adopte măsuri importante împotriva imperialismului, determinînd, de asemenea tendințe de stabilire sau lărgire a relațiilor cu țările socialiste, inclusiv Cuba. în pofida persecuțiilor la care sînt supuse de către camarilele reacționare, partidele comuniste și muncitorești pășesc în fruntea luptei democratice și antiimperialiste, militează cu curaj și abnegație pentru înfăptuirea revendicărilor maselor, pentru transformări revoluționare.Datorită avîntului mișcării de e- liberare națională a popoarelor din Asia și Africa, pozițiile imperialismului au suferit lovituri grele pe aceste continente. Cu toate greutățile serioase, lupta acestor popoare împotriva colonialismului și neocolonialismului continuă, contribuind la ofensiva generală împotriva imperialismului.Evenimentele din ultimul deceniu au dezvăluit cu o și mai mare forță fizionomia imperialismului american_ca_exploatator și jandarm mondial, ca dușman neîmpăcat al mișcărilor de eliberare. Monopolu- rile americane au pătruns în economia a zeci de țări, unde își sporesc investițiile de capital și urmăresc să-și instaureze controlul asupra pozițiilor cheie din economie.Imperialismul vest-german, spo- rindu-și puterea economică. își dezvoltă mașina de război, caută să intre în posesia armei atomice, își intensifică tendințele de hegemonie în. Europa occidentală. El se opune tuturor măsurilor menite să ducă Ia dezarmare și la destinderea încordării internaționale, promovează o politică neocolonia- listă șî de expansiune față de țările din Asia, Africa și America Latină.Deși forțele imperialismului britanic au slăbit. Anglia rămîne una din principalele puteri imperialiste ; cu ajutorul metodelor neocolonialismului și, uneori, al intervenției armate directe, ea caută să-și mențină pozițiile în Africa, Asia, în Marea Caraibilor și Orientul Mijlociu : în principalele probleme ale politicii internaționale. Anglia acționează ca unul dintre cei mai activi parteneri ai S.U:A. Ea reprezintă una din principalele forțe agresive ale N.A.T.O. și tinde să stabilească o alianță mai strînsă cu Germania occidentală.Se întărește imperialismul japonez, expansiunea sa luînd proporții în primul rînd în Asia. în Japonia. militarismul ridică din nou capul. Avînd multiple legături cu imperialismul american, cercurile guvernante din Japonia au transformat, de fapt, a- ceastă țară într-un arsenal al S.U.A. în războiul împotriva poporului vietnamez, participînd totodată la uneltirile îndreptate împotriva poporului coreean.Imperialismul francez încearcă să-și mențină și să-și întărească pozițiile în economia și politica mondială. El continuă cu perseverență să-și creeze forță de șoc nucleară și refuză să se asocieze măsurilor care ar putea contribui la dezarmare. El își păstrează dominația colonială asupra popoarelor din Guadelupa, • Martinica, Reunion. asupra unor țări din Africa și Oceania, refuzînd să le recunoască dreptul la autodeterminare. dreptul de a-și conduce singure propriile treburi. Folosind influența de care mai dispune în fostele sale colonii și recurgînd la noile metode ale politicii colonialiste, imperialismul francez acționează deosebit de intens în AfricaCrește expansiunea capitalului monopolist din Italia.între diferitele puteri imperialiste. cît și în ansamblu] lumii capitaliste se accentuează inegalitatea dezvoltării economice. Viața demonstrează justețea tezei marxist-leniniste cu privire la lupta dintre puterile imperialiste, dintre monopolurile capitaliste pentru sfere de influență. Concurența industrială și comercială se adîncește, războiul financiar și monetar se extinde. Rivalitățile cresc în Europa occidentală, inclusiv în cadrul „Pieței comune". Se intensifică, de asemenea, rivalitățile între țările capitaliste din Europa pe de o parte, și Statele Unite ale Americii pe de altă parte. In bătălia pentru piețe și profituri maxime se angajează activ și imperialismul japonez.Contradicțiile interimperialiste se manifestă nu numai în domeniul economic, N.A.T.O. trece printr-o criză serioasă. Apar fisuri în blocurile agresive constituite în Asia — C.E.N.T.O., S.E.A.T.O. Europa occidentală devine o arenă a discordiei dintre țările capitaliste. A- cestea slăbesc sistemul imperialist mondial și zădărnicesc planurile de hegemonie ale imperialismului american.Contradicțiile se adîncesc și în sînul cercurilor conducătoare din țările imperialiste. între grupările cele mai belicoase care mizează pe măsuri extreme, pe război, și acelea care — ținînd seama de noul 

raport al forțelor de clasă pe plan mondial, de puterea crescîndă a țărilor socialiste — înclină să abordeze problemele internaționale într-un ' mod mai realist, să le rezolve în spiritul coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri diferite. Cercurile conducătoare din unele țări încep să-și dea seama de necesitatea recunoașterii frontierelor postbelice și a R. D. Germane. în pofida presiunilor exercitate de S.U.A., o serie de state au recunoscut R. D. Vietnam și R. P. Chineză.Partidele comuniste, clasa muncitoare, forțele antiimperialiste țin seama de toate contradicțiile din lagărul adversarului, caută să le adîncească și să le folosească în interesul păcii și progresului.Fiecare stat imperialist urmărește propriile sale scopuri. în același timp, toate aceste state sînt verigi ale sistemului imperialist mondial.Imperialismul contemporan, care caută să se adapteze condițiilor luptei dintre cele două sisteme, cerințelor revoluției tehnico-științi- fice, are unele trăsături noi. Caracterul său monopolist de stat devine tot mai pronunțat. Sînt folosite pe o scară din ce în ce mai largă asemenea pîrghii ca stimularea de către stat a concentrării monopoliste a producției și a capitalului, redistribuirea de către stat a unei părți tot mai mari a venitului național, acordarea de comenzi militare monopolurilor, finanțarea de către guvern a programelor de dezvoltare a industriei și a cercetărilor științifice, întocmirea de prognoze și de programe ale dezvoltării economice pe scară națională, politica integrării imperialiste, noile forme ale exportului de capital.Cu toate acestea, reglementarea monopolistă de stat, înfăptuită in forme și proporții corespunzătoare intereselor capitalului monopolist și avînd ca scop menținerea dominației acestuia, nu poate să frîneze forțele stihinice ale pieței capitaliste. Aproape nici un stat capitalist nu a putut evita considerabile fluctuații și depresiuni ciclice în economie ; perioadele unor ritmuri înalte de dezvoltare a industriei din unele țări alternează cu perioadele de ritm redus și, adesea, cu scăderi ale producției. Sistemul capitalist este cuprins de febra unei grave crize monetare și financiare.Revoluția tehnico-științifică o- feră omenirii posibilități fără precedent de a transforma natura, de a crea imense bogății materiale, de a spori capacitatea creatoare a‘ omului. în loc ca aceste posibilități să fie puse în slujba bunăstării tuturor, capitalismul folosește revoluția tehnico-științifică pentru mărirea propriilor profituri și pentru intensificarea exploatării celor ce muncesc.Revoluția tehnico-științifică accelerează procesul de socializare a economiei. în condițiile dominației monopolurilor, aceasta duce la reproducerea pe o scară și mai largă, în forme din ce în ce mai ascuțite, a antagonismelor sociale. Nu numai că se agravează vechile contradicții ale capitalismului, dar iau naștere și contradicții noi : în primul rînd, contradicția dintre posibilitățile neobișnuite deschise de revoluția tehnico-științifică și obstacolele pe care capitalismul le ridică în calea folosirii acesteia spre binele întregii societăți, des- tinînd o mare parte a descoperirilor științifice și uriașe resurse materiale scopurilor militare, irosind bogățiile naționale; contradicția dintre caracterul social al producției moderne și caracterul monopolist de stat al reglementării acesteia ; de asemenea, se constată nu numai creșterea contradicției dintre muncă și capital, ci și adîncirea antagonismului între interesele majorității covîrșitoare a națiunii și cele ale oligarhiei financiare.Chiar și în cele mai dezvoltate țări ale capitalului, milioane de oameni suportă chinurile șomajului, mizeria, nesiguranța zilei de mîine. Contrar afirmațiilor cu privire la „revoluția în domeniul veniturilor", la „participarea socială", se intensifică exploatarea capitalistă. Creșterea salariilor rămîne cu mult în urma ritmului de creștere a productivității muncii, de intensificare a muncii, în urma nevoilor sociale tot mai mari și nu poate suferi nici o comparație cu creșterea profiturilor realizate de monopoluri. Continuă să se înrăutățească situația micii țărănimi, devin tot mai grele condițiile de existență ale unei părți considerabile a păturilor mijlocii ale populației.S-a accentuat instabilitatea sistemului capitalist. In multe țări au loc crize social-politice, în cursul cărora masele largi muncitoare devin conștiente de necesitatea unor schimbări profunde, hotărîtoare.Acest lucru este demonstrat, înainte de toate, de evenimentele din Franța, din mai-iunie 1968, de puternica mișcare grevistă desfășurată acolo, în care comuniștii au 

jucat un rol important și în cursul căreia oamenii muncii au obținut rezultate considerabile. S-a produs o înfruntare serioasă a clasei muncitoare, a unei părți însemnate a intelectualității și studen- țimii cu regimul gaullist, cu puterea monopolurilor, înfruntare care a deschis noi posibilități în lupta pentru democrație și socialism.în Italia, creșterea neîntreruptă pe scară națională a luptei greviste, desfășurarea unor mari bătălii politice, succesele obținute în alegeri de către forțele de stînga au. zdruncinat serios politica de cen- tru-stînga cu ajutorul căreia clasele dominante intenționau să stabilizeze capitalismul.In Spania, lupta maselor șubrezește și mai mult dictatura fascistă a lui Franco, obligată să recurgă la măsuri excepționale ; în pofida represiunilor, lupta ia amploare și opoziția antifranchistă cuprinde noi pături sociale, largi cercuri ale opiniei publice.în Anglia au loc importante lupte de clasă, inclusiv greve politice, în apărarea sindicatelor și a drepți ^ lui la grevă, care sînt supuse ataci \ rilor din partea guvernului laburist.S-au intensificat luptele de clasă, grevele și alte manifestări ale oa- nrenilor muncii, studenților și altor pături sociale din Japonia, Mexic, Brazilia, Argentina, Republica Federală a Germaniei, Uruguay, Belgia, Portugalia, Chile, India, Pakistan, Turcia și din alte țări, din Berlinul occidental. întărirea mișcărilor democratice s-a manifestat, de asemenea, prin succesele obținute la alegeri de comuniști și - de alte forțe progresiste într-o serie de țări, inclusiv în Japonia. în unele state din India au fost create guverne pe bază de front democratic, cu participarea comuniștilor. Comuniștii fac parte din guvernul Finlandei.Profunzimea crizei lumii capitaliste se reflectă, de asemenea, cu claritate în avîntul luptei de masă din înseși Statele Unite — principalul bastion al imperialismului mondial. Un val. de revolte împotriva discriminării rasiale, a mizeriei și foametei, precum și împotriva brutalităților poliției, a cuprins ghetto-urile negrilor. Zeci de orașe americane au devenit teatrul unor ciocniri înverșunate cu detașamente ale armatei și poliției, care s-au soldat cu numeroase victime și cu arestarea a mii de negri.în S.U.A. au loc greve dîrze, combative, pentru satisfacerea revendicărilor economice — greve care deseori sînt declanșate în pofida presiunilor și amenințărilor guvernului, în pofida voinței liderilor sindicali reacționari. în cadrul sindicatelor crește activitatea membrilor de rînd, a forțelor progresiste. Pături largi ale oamenilor muncii se pronunță împotriva războiului din Vietnam.Intelectuali, liber profesioniști, cercuri religioase din S.U.A. se încadrează tot mai activ în mișcarea de protest social, în mișcarea pentru pace. Tineretul, în special studenții, atît negri, cît și albi, luptă cu hotărîre, sub cele mai diferite forme, împotriva războiului din Vietnam, a recrutării în armată, a discriminării rasiale, împotriva controlului monopolurilor asupra universităților. Reacțiunea răspunde la toate acestea prin atentate împotriva unor fruntași ai vieții publice, prin represiuni și folosirea pe scară largă a violenței. Faimosul „mod de viață" american se discre- ditează în ochii întregii lumi.Burghezia monopolistă încearcă să semene iluzia că aspirațiile oamenilor muncii pot fi, chipurile, înfăptuite fără transformarea revoluționară a orînduirii capitaliste. Pentru a camufla esența sa exploatatoare, agresivă, capitalismul recurge la diferite concepții apologetice („capitalismul' popular", „statul bunăstării generale", „societatea belșugului" și altele). Mișcarea muncitorească revoluționară demască aceste concepții false și duce o luptă hotărîtă împotriva lor. Ea adîncește, în felul acesta, criza ideologiei imperialismului; într-o măsură tot mai mare popoarele resping această ideologie.Conștiința omenirii, rațiunea ei nu se pot împăca cu crimele imperialismului. Imperialismul este vinovat de cele două războaie mondiale, care au secerat zeci de milioane de oameni. El a creat o mașină de război fără precedent, cara înghite resurse umane și materiale colosale. Intensificînd cursa înarmărilor, el planifică pentru zeci de ani înainte producția de arme noi. El poartă în sine pericolul unui război mondial termonuclear, în vîlvătăile căruia ar pieri sute de milioane de oameni și ar fi pustiite țări întregi.Imperialismul a dat naștere fascismului, regim al terorii politice și al lagărelor morții. Oriunde reușește, imperialismul își desfășoară ofensiva împotriva drepturilor și libertăților democratice, știrbeșta
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. IV-a)demnitatea omului, cultivă rasismul.Imperialismul poartă răspunderea pentru privațiunile și suferințele a sute de milioane de oameni. El este principalul vinovat de faptul că mase uriașe de oameni din țările Asiei, Africii și Americii Latine sînt nevoite să trăiască în condiții de mizerie, boli, analfabetism, de relații sociale arhaice, că populații întregi sînt condamnate la pieire lentă.Mersul evoluției sociale arată că imperialismul vine în conflict cu interesele vitale ale unui număr tot mai mare de oameni ai muncii fizice și intelectuale, ale diferitelor pături sociale, națiuni, țări. împotriva imperialismului se ridică noi mase de oameni ai muncii, mișcări sociale, popoare întregi.Pentru a pune capăt acțiunilor criminale ale imperialismului, care poate aduce omenirii calamități și mai grele, este necesar ca clasa muncitoare, forțele democratice, revoluționare să se unească și să acționeze împreună. A înfrîna pe âf isori, a izbăvi omenirea de imperialism — iată misiunea ce revine clasei muncitoare, tuturor forțelor antiimperialiste care luptă pentru pace, democrație, independență națională și socialism.
Sistemul mondial socialist reprezintă forța hotărîtoare a luptei antiimperialiste. Orice mișcare de eliberare primește un sprijin de neînlocuit din partea sistemului mondial socialist și, în primul rînd, a Uniunii Sovietice.Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, construirea socialismului în U.R.S.S., zdrobirea fascismului german și a militarismului japonez în cel de-al doilea război mondial, victoria revoluției în China și într-o serie de alte țări djpl Europa și Asia, crearea primu- lu. stat socialist pe continentul a- mî.lcan — Republica Cuba — apariția și dezvoltarea sistemului socialist mondial, care cuprinde 14 state, influenta însuflețitoare a socialismului asupra întregii lumi au creat premise pentru accelerarea progresului istoric, au deschis noi perspective pentru înaintarea și triumful socialismului în lumea întreagă.Socialismul a deschis omenirii perspectiva izbăvirii de imperialism. Noua orînduire socială, bazată pe proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție și pe puterea oamenilor muncii, este capabilă să asigure dezvoltarea pla- nică, fără crize, a economiei, în interesul poporului, să garanteze drepturile sociale și politice ale oamenilor muncii, să creeze condițiile pentru o adevărată democrație, pentru participarea reală a maselor largi populare la conducerea societății, pentru dezvoltarea multilaterală a personalității, pentru e- galitatea în drepturi și prietenia între națiuni. Faptele au demonstrat că numai socialismul este capabil să rezolve problemele fundamentale care stau în fața omenirii.Contribuția sistemului mondial socialist la cauza comună a forțelor antiimperialiste este determinată, în primul rînd, de forța lui economică în creștere. Dezvoltarea rapidă a economiei naționale a țărilor sistemului socialist, care depășește ca ritm creșterea economică a statelor capitaliste, situarea socialismului pe poziții înaintate într-o serie de domenii ale progresului tehnico-științific, deschiderea de către Uniunea Sovietică a drumului spre Cosmos, toate a- ceste rezultate reale ale muncii creatoare a popoarelor din țările socialiste contribuie într-o măsură hotărîtoare la preponderența forțelor păcii, democrației și socialismului asupra imperialismului.Lumea socialistă a atins acum un stadiu al dezvoltării care îi oferă posibilitatea folosirii mult mai cuprinzătoare a uriașelor rezerve de care dispune noua orînduire. La aceasta contribuie elaborarea și a- plicarea unor forme perfecționate de activitate economică și' politică, în concordanță cu cerințele societății socialiste ajunse Ia un stadiu de maturitate și bazată pe o nouă structură socială. Construirea socialismului și perfecționarea continuă a acestuia se întemeiază pe sprijinul, participarea și inițiativa celor mai largi mase populare, însuflețite și conduse de clasa muncitoare. Partidul comunist acționează ca avangardă a întregii societăți socialiste. Activitatea politică crescîndă a oamenilor muncii, dezvoltarea spiritului de inițiativă al organizațiilor obștești, lărgirea drepturilor omului, combaterea intransigentă a manifestărilor de birocratism, dezvoltarea multilaterală a democrației socialiste întăresc forțele socialismului și contribuie la unitatea de voință și acțiune a întregului po

por. Perfecționarea democrației socialiste, avîntul forțelor de producție, progresul politic și cultural, superioritatea valorilor umane și morale ale socialismului sporesc influența sa asupra oamenilor muncii din întreaga lume, întăresc pozițiile socialismului în lupta de importanță mondială împotriva imperialismului.Practica a demonstrat că transformările socialiste, construirea noii societăți reprezintă un proces complex și îndelungat și că folosirea posibilităților uriașe pe care le oferă noua orînduire depinde, în primul rînd, de partidele comuniste și muncitorești aflate la putere, de capacitatea lor de a rezolva, în spirit marxist-leninist, problemele dezvoltării socialiste.1 Extinderea aplicațiilor științei în diversele domenii ale vieții economice și sociale, folosirea deplină a posibilităților ce se deschid ca urmare a revoluției tehnico-științi- fice pentru o dezvoltare economică accelerată și pentru satisfacerea necesităților tuturor membrilor societății devin posibile în virtutea caracterului socialist al proprietății, organizării planice a producției, participării active a oamenilor muncii manuale și intelectuale la conducerea și administrarea economiei. Desfășurarea largă a revoluției tehnico-științifice, care a devenit unul din domeniile principale ale competiției istorice dintre capitalism și socialism, este una din cerințele dezvoltării societății socialiste.Statornicirea lumii socialiste constituie o parte integrantă a bătăliilor de clasă pe arena mondială. Dușmanii socialismului nu renunță la încercările de a submina bazele puterii de stat socialiste, de a împiedica transformarea socialistă a societății și a-și restabili dominația. A da o ripostă fermă acestor încercări este funcția necesară a statului socialist, care se sprijină pe masele largi populare, conduse de clasa muncitoare și avangarda sa comunistă.Apărarea socialismului este o îndatorire internaționalistă a comuniștilor.Dezvoltarea și întărirea fiecărei țări socialiste în parte constituie o condiție importantă a mersului înainte al întregului sistem mondial socialist. Dezvoltarea cu succes a economiei naționale și perfecționarea relațiilor sociale, progresul multilateral al fiecărei țări socialiste corespund atît intereselor poporului din țara respectivă, cît și intereselor cauzei generale a socialismului.Una din sarcinile cele mai importante ale partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste constă în dezvoltarea colaborării multilaterale a țărilor lor și asigurarea unor noi succese în direcțiile hotărîtoare ale întrecerii economice dintre cele două sisteme, în progresul științei și tehnicii. A- ceastă întrecere, în condițiile intensificării luptei dintre cele două sisteme, cere ca sistemul socialist — pornind de la identitatea intereselor și țelurilor fundamentale ale statelor socialiste și de la principiile marxism-leninismului aflate la temelia politicii lor — să se bi- zuie tot mai mult pe diviziunea internațională socialistă a muncii și pe cooperarea liber consimțită între ele, care exclude orice știrbire a intereselor naționale, asigură avîntul fiecărei țări în parte și întărirea puterii sistemului mondial socialist în ansamblu.Bizuindu-se pe forța sa economică și de apărare în continuă creștere, sistemul mondial socialist în- frînează acțiunile imperialismului, îi limitează posibilitățile de a înfăptui exportul de contrarevoluție și, îndeplinindu-și îndatorirea inter- naționalislă, acordă un ajutor sporit popoarelor care luptă pentru libertate și independență, întărește pacea și securitatea internațională. Atît timp cît există blocul agresiv N.A.T.O., un rol important în asigurarea securității țărilor socialiste împotriva unui atac militar din partea puterilor imperialiste, în salvgardarea păcii îndeplinește Organizația Tratatului de la Varșovia.Succesele socialismului, influența sa asupra mersului evenimentelor pe plan mondial, eficacitatea luptei sale împotriva agresiunii imperialiste depind într-o măsură considerabilă de coeziunea țărilor socialiste. Unitatea de acțiune a țărilor socialiste constituie un factor important al coeziunii tuturor forțelor antiimperialiste.Statornicirea unor relații internaționale de tip nou, dezvoltarea alianței frățești dintre statele socialiste reprezintă un proces istoric complex. După victoria revoluției socialiste în mai multe țări, construirea socialismului se desfășoară, pe baza legităților generale, în forme diferite, în funcție de condițiile istorice concrete și de particularitățile naționale ale fiecărei 

țări. Dezvoltarea cu succes a acestui proces presupune respectarea riguroasă a principiilor internaționalismului proletar, ajutorului și sprijinului reciproc, egalității în drepturi, suveranității, neamestecului în treburile interne.Socialismul nu cunoaște contradicțiile inerente capitalismului. Cînd între țările socialiste apar u- nele divergente — generate de deosebirile existente ca nivel al dezvoltării economice, ca structură socială. ca situație internațională sau legate de particularitățile naționale — aceste divergențe pot și trebuie să fie soluționate cu succes pe baza internaționalismului socialist, pe calea discuțiilor tovărășești și a colaborării frățești, liber consimțită. Aceste divergențe nu trebuie să ducă la ruperea frontului unit al statelor socialiste împotriva imperialismului. •Comuniștii sînt conștienți de dificultățile existente în dezvoltarea sistemului mondial socialist. Sistemul socialist se bazează pe comunitatea orînduirii social-economice, pe convergența intereselor și țelurilor fundamentale ale țărilor care îl alcătuiesc. Această comunitate constituie chezășia depășirii dificultăților existente, chezășia întăririi continue a unității sistemului socialist pe baza principiilor marxism- leninismului, ale internaționalismului proletar.In citadelele capitalismului, clasa muncitoare constituie, așa cum au confirmat din nou evenimentele din ultimul timp, principala forță motrice și mobilizatoare a luptei revoluționare, a întregii mișcări democratice, antiimperialiste.Perioada actuală se caracterizează prin intensificarea luptei clasei muncitoare, a maselor largi de oameni ai muncii, nu numai pentru îmbunătățirea situației lor economice, dar și pentru revendicări politice. Apărîndu-și interesele lor vitale, oamenii muncii luptă, în a- celași timp, pentru drepturi sociale și libertăți democratice. Revendicările lor sînt îndreptate. în tot mai mare măsură și în mod nemijlocit, împotriva sistemului dominației capitalului monopolist, a puterii politice a acestuia. Crește tot mai mult dorința maselor largi de oameni ai muncii de a schimba în mod radical orînduirea economică și socială bazată pe exploatarea omului. Marile bătălii ale clasei muncitoare din- tr-o serie de țări capitaliste zdruncină puterea monopolurilor, agravează instabilitatea și contradicțiile societății capitalisle. Ele prevestesc noi bătălii de clasă care pot duce la transformări sociale fundamentale, la revoluția socialistă, la instaurarea puterii clasei muncitoare în a- lianță cu alte pături de oameni ai muncii.Bătăliile de clasă din ultimul timp au dat o lovitură iluziilor răs- pîndite de partizanii neocapitalis- mului și reformismului, au confirmat cu o nouă vigoare tezele fundamentale ale marxism-leninismului. Partidele comuniste, spre deosebire de oportuniștii de dreapta și ,.de stînga", nu contrapun lupta pentru revendicări economice și sociale profunde, pentru o democrație înaintată, luptei pentru socialism, ci o consideră ca o parte a a- cesteia. Prefacerile democratice radicale, care vor fi obținute în lupta împotriva monopolurilor, împotriva hegemoniei economice și a puterii lor politice, vor contribui la înțelegerea mai profundă de către mase tot mai largi a necesității socialismului.în situația care s-a creat, necesitatea unității clasei muncitoare a dobîndit o și mai mare actualitate. Faptele, precum și experiența acumulată în luptă de mișcarea muncitorească, criticarea fermă, de către partidele comuniste și muncitorești, a oportunismului — care rămîne o sarcină 1 permanentă — adîncesc criza concepțiilor reformiste. în rîndurile social-democrației are loc o diferențiere, care se reflectă și în conducerea sa. Unii din liderii acesteia s-au ridicat în apărarea capitalului monopolist, a imperialismului. Alții, însă, se dovedesc a fi mai receptivi față de revendicările maselor muncitoare pe plan economic și social, în problemele luptei pentru pace și progres.Acordînd o importanță hotărîtoare unității clasei muncitoare, comuniștii se pronunță pentru colaborare cu socialiștii și social-demo- crații, pentru instaurarea în prezent a unei orînduiri democratice. înaintate, și pentru construirea, în viitor, a societății socialiste. Comuniștii vor face tot ceea ce depinde de ei pentru realizarea unei asemenea colaborări. Ei se pronunță, de asemenea, pentru colaborarea cu alte partide și organizații democratice interesate în înnoirea societății. Firește, pentru realizarea unui progres în această direcție, este necesar ca partidele socialiste și alte organizații politice care se pronunță pentru socialism, să rupă în mod hotărît cu politica colaborării de 

clasă cu burghezia și să promoveze efectiv o politică de luptă pentru pace, democrație și socialism.Sindicatele, care constituie organizația oamenilor muncii cu cel mai larg caracter de masă, joacă un rol important în lupta antimonopolistă. Acest rol ar putea fi și mai mare, dacă mișcarea sindicală din lumea capitalistă n-ar fi fărîmițată. în pofida faptului că unii lideri ridică piedici artificiale în calea unității de acțiune pe plan național și internațional a sindicatelor de diferite orientări, în ultimii ani crește tendința spre unitate în mișcarea sindicală. Comuniștii sînt adepții consecvenți ai unității sindicale, atît în cadrul fiecărei țări, cît și pe a- rena internațională.Orientarea comuniștilor spre unitatea de acțiune a tuturor partidelor clasei muncitoare și organizațiilor sindicale găsește un sprijin crescînd. Orientarea spre unitate sporește posibilitățile mișcării muncitorești în lupta antiimperialistă. permite antrenarea în această luptă a acelei părți a proletariatului care pînă în prezent nu este organizată sau urmează partidele burgheze. Comuniștii își vor perfecționa permanent activitatea lor politică și ideologică, urmărind realizarea unității clasei muncitoare.Dominația capitalului financiar, înfăptuirea de către statul monopolist a „programelor agrare" duc la ruinarea unei părți din ce în ce mai mari a țărănimii,mici și mijlocii. în ultimul timp, aceasta opune o rezistență tot mai dîrză față de asemenea măsuri, organizează acțiuni de masă care se bucură de sprijinul oamenilor muncii de Ia orașe. întărirea alianței muncitorilor și țăranilor constituie una din condițiile de bază ale succesului luptei împotriva monopolurilor și a puterii lor.Marele capital încalcă interesele vitale ale majorității păturilor mijlocii de la orașe. De aceea, în pofida lipsei de unitate din rîndurile acestora și a receptivității lor deosebite la ideologia burgheză, masele largi ale păturilor mijlocii ale populației se ridică în apărarea intereselor lor, se angajează in lupta pentru revendicări general-democratice. în sînul lor crește înțelegerea importanței vitale a acțiunilor comune cu clasa muncitoare.în epoca noastră, cînd știința se transformă nemijlocit într-o forță de producție, intelectualitatea sporește tot mai mult rîndurile salaria- ților. Interesele sociale ale intelectualității se împletesc cu interesele clasei muncitoare, năzuințele sale creatoare se lovesc de interesele monopoliștilor, care așează profitul mai presus de orice. Cu toate că există mari deosebiri în situația diferitelor grupuri ale intelectualității, o parte tot mai mare a acesteia intră în conflict cu monopolurile și cu politica guvernelor imperialiste. Criza ideologiei burgheze și forța de atracție a socialismului contribuie la angajarea intelectualității pe calea luptei antiimperialiste. Alianța oamenilor muncii intelectuale și fizice devine o forță tot mai importantă în lupta pentru pace, democrație și progres social, pentru controlul democratic asupra producției, asupra instituțiilor de cultură și mijloacelor de informare, pentru dezvoltarea învățămîntului în interesul poporului.Apropierea intereselor țărănimii, ale păturilor mijlocii de la orașe și ale intelectualității de interesele clasei muncitoare, colaborarea lor tot mai largă îngustează baza socială a puterii monopolurilor, agravează contradicțiile interne ale a- cesteia, favorizează mobilizarea maselor largi la lupta împotriva monopolurilor, a imperialismului..Un factor de seamă al vieții sociale din Europa occidentală, din America, Japonia, Turcia și alte țări au devenit numărul crescînd al tineretului și activitatea sa politică tot mai intensă.Acțiunile tineretului reflectă criza profundă a societății burgheze contemporane. Tineretul. în primul rînd cel muncitoresc, su- praexploatat și lipsit de orice perspectivă în condițiile capitalismului, se angajează într-o măsură tot mai mare în lupta de clasă, intră în sindicate, în organizațiile comuniste și alte organizații democratice. Mase largi ale studen- țimii se pronunță nu numai împotriva neajunsurilor unor sisteme anacronice de învățămînt, nu numai pentru dreptul de a avea organizații proprii și de a particjpa efectiv la conducerea centrelor universitare, dar și împotriva politicii claselor dominante. O parte tot mai mare a tineretului, însuflețită de lupta poporului vietnamez și de alte exemple ale luptei eroice împotriva imperialismului, participă la marile acțiuni populare împotriva imperialismului, pentru democrație, pace și socialism.Comuniștii dau o înaltă apreciere avîntului mișcării de tineret și participă activ la aceasta. Ei propagă în rîndurile tineretului ideile socialismului științific, 

explică pericolul diferitelor idei pseudorevoluționare, care pot in- rîuri tineretul, se străduiesc să-1 ajute pentru a găsi calea justă de luptă împotriva imperialismului, de apărare a intereselor sale. Numai legătura strînsă cu mișcarea muncitorească și cu avangarda sa comunistă poate deschide în fața tineretului o perspectivă cu adevărat revoluționară.O trăsătură importantă a epocii noastre este participarea în număr tot mai mare a femeilor la lupta de clasă, la mișcarea antiimperialistă, mai ales la lupta pentru pace. Această trăsătură se manifestă în modul cel mai evident în acțiunile de masă împotriva agresiunii americane în Vietnam. Sporește numărul femeilor angajate în producție și în alte sfere de activitate, crește conștiința lor politică, se intensifică lupta lor pentru drepturi economice și sociale. Femeile muncitoare cer, în mod legitim, să se pună capăt oricărei discriminări în remunerarea muncii, cer să se asigure deplină egalitate în domeniul drepturilor civile, să se înfăptuiască măsuri pentru ocrotirea mamei etc. Ele participă tot mai activ la luptele forțelor muncitorești și democratice ; crește numărul femeilor care intră în sindicate. Partidele comuniste, în activitatea cărora femeile participă cu drepturi egale, sprijină ferm revendicările acestora și consideră cauza emancipării femeii ca un element important al mișcării general-democratice. Exemplul țărilor socialiste, unde femeilor Ie este garantată egalitatea deplină în drepturi, exercită o puternică a- tracție pentru femeile care luptă în lumea capitalistă.Ca urmare a ascuțirii serioase a contradicțiilor sociale, în multe țări capitaliste a apărut posibilitatea făuririi unei alianțe a mișcării muncitorești revoluționare cu masele largi de credincioși, pe o bază antimonopolistă, antiimperialistă. Biserica catolică și alte culte trec printr-o criză ideologică, ce clatină concepțiile și structurile secundare ale acestora. în unele țări se dezvoltă colaborarea, precum și acțiunile comune ale comuniștilor cu masele largi democratice ale catolicilor, cu credincioșii altor religii ; a dobîndit o mare actualitate dialogul cu aceștia în probleme ca pacea și războiul, capitalismul și socialismul, neocolonialismul și țările în curs de dezvoltare. Acțiunile lor comune împotriva imperialismului, pentru democrație și socialism sînt de o actualitate arzătoare. Comuniștii sînt convinși că tocmai pe această cale — calea • contactelor largi și a acțiunilor comune — masele de credincioși devin o forță activă a luptei antiimperialiste, pentru profunde transformări sociale.în cursul acțiunilor comune an- timoriopoliste și antiimperialiste se creează premise favorabile pentru unirea tuturor curentelor democratice în cadrul unei alianțe politice capabile să limiteze în mod hotărîtor rolul monopolurilor în e- conomia țărilor, să pună capăt puterii marelui capital, să înfăptuiască transformări politice și eco- • nomice radicale, în măsură să asigure condițiile cele mai favorabile continuării luptei spre socialism. Principala forță a acestei alianțe democratice o constituie clasa muncitoare. La atingerea scopurilor menționate contribuie, în primul rînd, puternicele acțiuni de masă, realizate în diferite forme, ale clasei muncitoare și ale celor mai largi pături populare. Folosind toate posibilitățile activității parlamentare, comuniștii subliniază că factorul hotărîtor în lupta pentru democrație și socialism îl constituie desfășurarea mișcării de masă a clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii.Destrămarea sistemului colonial a slăbit substanțial pozițiile imperialismului. în ultimul deceniu a continuat să crească rolul mișcării antiimperialiste a popoarelor din Asia, Africa și America Latină, în procesul revoluționar mondial. în unele țări, această mișcare capătă un conținut anticapitalist.în multe țări din Asia și Africa, mișcarea de eliberare națională a intrat într-o nouă fază. în această zonă a apărut un mare număr de ’ state naționale, ceea ce a determinat schimbări esențiale în structura politică a lumii și a contribuit la modificarea raportului de forțe în dauna imperialismului. Au fost a- proape în întregime lichidate vechile imperii coloniale. De o mare i/nportanță pentru viitorul Africii și pentru cauza păcii în întreaga lume este sarcina eliberării Africii de Sud — una din ultimele regiuni ale dominației coloniale. Lupta armată pe care o duc în a- ceastă regiune popoarele din Angola, Mozambic, Guineeg-Bissau, Zimbabwe, Namibia și Republica Sud-Africană dă lovituri grele a- lianței regimurilor fasciste și ra

siste sprijinite de imperialiști și deschide revoluției africane perspectiva unor noi și mari victorii.Un rol important în lupta împotriva imperialismului mondial revine mișcării arabe de eliberare. Ea exercită o influență pozitivă a- supra întregii mișcări contra imperialismului și neocolonialismului în Orientul Mijlociu și Africa. Lupta popoarelor arabe împotriva imperialismului și agresiunii Israelului este o parte componentă a luptei generale dintre forțele libertății și socialismului din lumea întreagă, pe de o parte, și imperialismul internațional, pe de altă parte.Avîntul mișcării de eliberare națională și progresul social al popoarelor din această regiune, de importanță strategică deosebită și bogată în petrol, stîrnesc ura puternică a imperialiștilor și a monopolurilor petroliere, care urzesc intrigi și comploturi împotriva acestei mișcări, dezlănțuie războaie, întreprind acțiuni agresive.Pentru a da o ripostă acestor acțiuni, pentru a zădărnici comploturile și a-și menține cuceririle, au o mare însemnătate, în special, a- dîncirea transformărilor social- economice, formarea fronturilor naționale progresiste, asigurarea libertăților democratice ale maselor largi și ale forțelor naționale progresiste.în țările eliberate se desfășoară procesul de diferențiere socială. Se ascut conflictele dintre clasa muncitoare, țărănime, alte forțe democratice, inclusiv pături patriotice ale micii burghezii, pe de o parte — și, pe de altă parte, imperialismul, forțele reacțiunii interne, a- cele elemente ale burgheziei naționale care intră, într-o măsură tot mai mare, în cîrdășie cu imperialismul.într-o serie de tinere state au crescut rolul social și activitatea politică a clasei muncitoare. Crește importanța legăturilor internaționale ale proletariatului tînăr din țările Asiei și Africii cu clasa muncitoare din țările socialiste și din statele capitaliste.Țărănimea muncitoare dispune de un mare potențial revoluționar. Ea participă activ la lupta împotriva imperialismului, pentru eliberarea națională a popoarelor, pentru consolidarea independenței tinerelor state. Comuniștii își intensifică activitatea în sînul maselor țărănești, propagînd ideologia proletariatului.în majoritatea statelor independente din Asia și Africa, paralel cif sarcina consolidării suveranității și apărării independenței politice, s-au impus ca probleme centrale ale dezvoltării sociale lichidarea înapoierii economice, crearea unei economii naționale independente, inclusiv a unei industrii proprii, creșterea nivelului de viață al poporului. Rezolvarea acestor probleme presupune profunde transformări social-economice, înfăptuirea unor reforme agrare, democratice, în interesul și cu participarea țărănimii muncitoare, lichidarea relațiilor feudale și prefeudale perimate, înlăturarea dominației monopolurilor străine, democratizarea radicală a vieții social-poli- tice și. a aparatului de stat, renașterea culturii naționale și dezvoltarea tradițiilor ei progresiste, întărirea partidelor revoluționare și crearea unor astfel de partide a- colo unde nu există. Problemele actuale ale dezvoltării sociale constituie astăzi obiectul nu numai al unei lupte ascuțite între neocolo- nialiști și popoarele din aceste țări, ci și al unor conflicte sociale interne. O mare importanță pentru statele independente din Asia și A- frica are stabilirea relațiilor de colaborare eficientă și prietenie cu țările socialiste.Sub influența condițiilor revoluționare ale epocii actuale au a- părut forme originale de dezvoltare socială progresistă a țărilor eliberate, a crescut rolul forțelor revoluționare democratice. Unele state tinere au pășit pe calea necapitalistă, care asigură posibilitatea lichidării înapoierii moștenite de la trecutul colonial și făuririi condițiilor necesare pentru trecerea la dezvoltarea socialistă.' Orientarea socialistă își croiește drum, în aceste țări, trecînd peste mari greutăți și încercări. Aceste state duc o luptă hotărîtă împotriva imperialismului și neocolonialismului.Țările care au pășit pe calea capitalistă nu au reușit să rezolve nici una din problemele principale apărute în fața lor. întîmpinînd nemulțumirea crescîndă a poporului, reacțiunea internă din aceste țări desfășoară, cu sprijinul imperialismului, ofensiva, împotriva libertăților democratice, înăbușind cu cruzime într-o serie de cazuri mișcarea patriotică și democratică a maselor. Reacțiunea ațîță conflicte între grupurile naționale, etnice, religioase, tribale și lingvistice, punînd astfel în pericol independența cîștigată de aceste țări.

Imperialismul manifestă o deosebită ostilitate față de țările cu regimuri progresiste. Căutînd să abată aceste țări de pe calea aleasă, imperialiștii încearcă să descoțn- pună partidele politice, instituțiile de învățămînt și cultură, mijloacele de informare în masă, organizează activitatea contrarevoluționară a agenturii lor și sprijină elementele reacționare din aparatul de stat și din forțele armate. Ei încearcă să folosească prejudecățile anticomuniste pentru a semăna discordie între patrioți.Calea, înfăptuirii sarcinilor privind dezvoltarea națională și progresul social, calea respingerii eficace a uneltirilor neocolonialismului constă în activitatea maselor populare, în creșterea rolului proletariatului, al țărănimii, în unirea strînsă a rîndurilor tineretului muncitor, studențimii, intelectualității, păturilor mijlocii de Ia orașe, cercurilor militare democratice, a tuturor forțelor progresiste patriotice. Pentru o asemenea coeziune luptă partidele comuniste.Comuniștii apără cu bărbăție libertatea, independența națională și viitorul socialist al popoarelor lor, sînt purtătorii ideilor socialismului științific, luptători înaintați ai mișcării de eliberare națională. Interesele acestei mișcări, interesele progresului social al popoarelor din țările recent eliberate cer o colaborare strînsă între partidele comuniste și celelalte forțe înaintate, patriotice. Ostilitatea față de comunism, persecutarea comuniștilor dăunează intereselor luptei pentru eliberarea națională și socială a popoarelor.Majoritatea țărilor Americii Latine și-au cucerit independența de stat la începutul secolului trecut. In general, aceste țări au parcurs o cale relativ lungă de dezvoltare capitalistă ; la orașe și sate s-a format, crește și se întărește în luptă un proletariat numeros. Practic, în toate aceste țări activează partide comuniste. Popoarele Americii Latine luptă împotriva asupritorului și exploatatorului comun, imperialismul S.U.A., care a pus întregul continent într-o situație de dependență, considerîn- du-1 rezerva sa strategică. Unele dintre aceste popoare duc încă lupta împotriva dominației coloniale. Lupta pentru o adevărată suveranitate națională și pentru independență economică se împletește cu o luptă de clasă ascuțită împotriva exploatării capitaliste și, înainte de toate, împotriva monopolurilor și latifundiarilor străini sau autohtoni. în multe djn aceste țări se mențin încă rămășițe feudale și există o mare masă de țărani fără pămînt. Se desfășoară larg lupta pentru revendicări democratice și împotriva dictaturilor tiranice, care constituie un factor profund negativ în dezvoltarea istorică a continentului.Revoluția cubană a rupt lanțurile jugului imperialist în America Latină și a dus la crearea primului stat socialist pe continentul american, mareînd aci o cotitură istorică și deschizînd o nouă etapă a mișcării revoluționare. în această regiune a lumii se desfășoară mari mișcări democratice și antiimperialiste, procese revoluționare care vor deschide calea spre socialism.Proletariatul, partidele comuniste și muncitorești joacă un rol tot mai important în mișcarea antiimperialistă din America Latină. A- vantajul istoric și garanția dezvoltării în continuare a acestei mișcări o constituie existența și activitatea clasei muncitoare. Lupta maselor largi pentru revendicări e- conomice și politice, pentru obiective revoluționare se manifestă sub diferite forme. Mișcarea populară din America Latină înaintează du- cînd o luptă grea împotriva imperialismului agresiv și a reacțiunii interne. în unele țări mișcările populare folosesc calea luptei armate. în focul acestei lupte crește combativitatea clasei muncitoare, se trezește conștiința țărănimii, se ridică masele sătești. în felul a- cesta se pun,bazele alianței mun- citorești-țărănești.în alianță cu proletariatul acționează masele largi populare, studenții, intelectualitatea înaintată, cercurile largi din rîndurile păturilor mijlocii ale populației orășenești. Capătă o tot mai mare forță acțiunile comune și unitatea antiimperialistă împotriva regimurilor reacționare. Avîntul luptei împotriva exploatării și sărăcirii maselor largi, împotriva jugului imperialist, face ca partea înaintată a cercurilor religioase să manifeste receptivitate față de aspirațiile progresiste. în unele țări, în cadrul forțelor armate se dezvoltă tendințe patriotice și democratice.O importantă primordială pentru perspectivele luptei antiimperialiste are întărirea alianței dintre sistemul socialist, mișcarea muncitorească și cea de eliberare națională.________ _ _______ __________________ .V—«4*^
(Continuare în pag. a Vl-a) I i



PAGINA 6 SCiNTEIA - joi 19 iunie 1969

SARCINILE LUPTEI ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI ÎN ETAPA ACTUALĂ
â

Șl UNITATEA OE ACȚIUNE A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI,
A TUTUROR FORȚELOR ANTIIMPERIALISTE

(Urmare din pag. V-a)

III.Actuala situație social-politică din lume permite ridicarea luptei antiimperialiste pe o treaptă nouă. Prin intensificarea ofensivei împotriva imperialismului se poate obține o superioritate hotărîtoare a- supra acestuia, poate fi înfrîntă politica imperialistă de agresiune și război. Aceasta cere în mod insistent măsuri practice și acțiuni concrete pe toate continentele, cere să se dea o perspectivă clară forțelor democratice și progresiste, tu- turpr celor interesați într-o rezolvare corespunzătoare intereselor păcii și securității popoarelor a marilor probleme care frămîntă în prezent omenirea.Conștiente de răspunderea lor istorică, partidele comuniste și muncitorești reprezentate la Consfătuire se adresează tuturor comuniștilor din lume, tuturor adversarilor imperialismului, tuturor celor care sînt hotărîți să lupte pentru pace, libertate și progres, propunîndu-le realizarea unor acțiuni comune.Țelul primordial al unității de acțiune este sprijinirea multilaterală a eroicului popor vietnamez. Consfătuirea cheamă pe toți cei cărora le este scumpă cauza păcii și independenței naționale să-și, intensifice lupta pentru a constrînge imperialismul american să retragă trupele intervenționiste din Vietnam, să pună capăt amestecului în treburile interne ale acestei țări, să respecte dreptul poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele. Victoria finală a patrioților vietnamezi are o importanță principială pentru întărirea pozițiilor popoarelor în lupta împotriva politicii arbitrare și de dictat a imperialismului. Pentru a apropia această victorie sînt necesare măsuri coordonate din partea tuturor statelor sistemului socialist, eforturi comune din partea tuturor partidelor comuniste si muncitorești, a tuturor partidelor progresiste și-organizațiilor democratice de masă, precum și a tuturor forțelor iubitoare de libertate și pace.Consfătuirea salută formarea guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, considerînd acest eveniment ca o etapă importantă a luptei eroice de eliberare a poporului vietnamez. Consfătuirea cheamă la luptă pentru q se asigura succesul tratativelor db la Paris, întru totul realizabil pe baza celor 10 puncte propuse de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.Principala verigă a unirii acțiunilor forțelor antiimperialiste rămî- ne, ca și pînă acum, lupta pentru pace în întreaga lume, împotriva pericolului de război, a războiului termonuclear mondial care continuă să amenințe popoarele cu exterminarea în masă. Prin eforturile unite ale țărilor socialiste, ale clasei muncitoare internaționale, ale mișcării de eliberare națională, ale tuturor statelor iubitoare de pace, organizațiilor obștești și mișcărilor de masă, războiul mondial poate fi preîntîmpinat.Apărarea păcii este indisolubil legată de lupta pentru a impune imperialiștilor coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite, coexistență pașnică care cere respectarea principiilor suveranității, egalității în drepturi, inviolabilității teritoriale a fiecărui stat, mare sau mic, neamestecului în treburile interne ale altor țări, respectarea dreptului tuturor popoarelor de a-și alege liber orînduirea social-economică și politică, soluționarea problemelor internaționale litigioase pe cale politică, prin tratative.Politica de coexistență pașnică favorizează rezolvarea pozitivă a problemelor economice și sociale ale țărilor în curs de dezvoltare.Politica de coexistență pașnică nu contravine dreptului popoarelor asuprite de a urma în lupta de eliberare acea cale pe care o consideră necesară — armată sau nearmată — și nu înseamnă nicidecum sprijinirea regimurilor reacționare. Este la fel de neîndoielnic faptul că fiecare popor are dreptul incontestabil la apărare armată împotriva atentatelor agresorilor .imperialiști, la sprijin din partea altor popoare în această cauză dreaptă. Aceasta este o parte integrantă a luptei generale antiimperialiste a popoarelor.Politica de coexistență pașnică constituie o piedică în calea tentativelor imperialismului de a depăși contradicțiile sale interne prin intensificarea încordării internaționale și prin ațîțarea focarelor pericolului de război. Această politică nu înseamnă nici menținerea statu-quo-ului social și politic, nici slăbirea luptei ideologice. Ea contribuie la dezvoltarea luptei de clasă împotriva imperialismului pe 
scară națională și mondială. Oa

menii muncii și partidele lor comuniste din țările capitaliste au dreptul și datoria imprescriptibilă de a duce o luptă de clasă hotă- rîtă pentru a pune capăt monopolurilor și puterii lor, pentru a stabili un regim cu adevărat democratic, pentru a instaura puterea socialistă, oricare ar fi calea pentru atingerea acestui obiectiv. Comuniștii din lumea întreagă sînt solidari cu această luptă justă.Acțiunea maselor împotriva imperialismului constituie una din condițiile înfăptuirii politicii de coexistență pașnică. Orientată împotriva ațîțătorilor la război, a reacționarilor, a monopoliștilor — fabricanți de armament — această politică corespunde intereselor generale ale luptei revoluționare împotriva tuturor formelor de asuprire și exploatare, ale întăririi prieteniei între toate popoarele, dezvoltării colaborării rodnice economice, tehnico-științifice și în alte domenii între țări cu orînduiri sociale diferite, în interesul progresului social.Comuniștii consideră că este de datoria lor să lupte împotriva politicii îndreptate spre agravarea încordării Internaționale, pe care o promovează cercurile imperialiste, împotriva oricăror încercări ale acestor cercuri de a reîntoarce vremurile războiului rece. Ei sînt pentru micșorarea încordării, a- ceasta constituind una dintre cele mai imperioase și actuale cerințe ale popoarelor.Pentru salvgardarea păcii, sarcina cea mai urgentă constă în a se împiedica diseminarea armelor nucleare, în a determina intrarea în vigoare a Tratatului de neprolife- rare a armelor nucleare. Pronunțîn- du-se pentru ratificarea tratatului, partidele comuniste îl consideră ca o verigă în lanțul de măsuri menite să ducă la înfăptuirea dezarmării nucleare, la distrugerea stocurilor de arme nucleare. în a- celași timp, trebuie să se obțină ca arma nucleară să fie scoasă în afara legii, să se pună capăt producției și tuturor experiențelor cu această armă.O mare însemnătate practică pentru însănătoșirea atmosferei internaționale și întărirea încrederii între state ar avea crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii. Principalele eforturi trebuie îndreptate spre interzicerea armei nucleare — spre folosirea e- nergiei nucleare exclusiv în scopuri pașnice.Este necesar să se intensifice lupta pentru interzicerea efectivă a armei chimice și bacteriologice, utilizată pe scară largă, de forțele americane, în Vietnam.Interesele fundamentale ale popoarelor cer să se dezvolte lupta împotriva militarismului sub toate formele' sale, îndeosebi împotriva complexului militaro-industrial din S.U.A. și din alte state imperialiste. Facem ape] la toate forțele iubitoare de pace să desfășoare lupta pentru micșorarea radicală a bugetelor militare, pențru dezarmarea generală și totală sub un control internațional eficace, urmînd ca mijloacele absorbite astăzi de cursa înarmărilor să fie folosite în scopul îmbunătățirii vieții celor ce muncesc, al ocrotirii sănătății și dezvoltării învățămîntului, al ajutorării țărilor în curs de dezvoltare.Pe lîngă sarcinile cu caracter general, lupta pentru pace implică sarcini foarte importante cu caracter specific sau regional, care privesc stabilirea acordurilor de pace pentru anumite continente sau zone geografice. Rezolvarea acestor sarcini, care sînt strîns legate între ele, răspunde intereselor și aspirațiilor tuturor comuniștilor, tuturor forțelor antiimperialiste, tuturor popoarelor lumii;Interesele păcii generale impun lichidarea blocurilor militare. Partidele comuniste și muncitorești au considerat și consideră că existența blocurilor militare și a bazelor militare pe teritoriul altor state, impuse de forțele imperialiste, reprezintă un obstacol în calea colaborării între state. Garanția deplină a securității și una din condițiile progresului fiecărei țări europene i trebuie să fie stabilirea în Europa a unui sistem eficace de securitate, bazat pe relații de egalitate în drepturi și de respect reciproc între toate statele continentului, pe eforturile unite ale tuturor națiunilor europene. Pornind de la aceasta, țările socialiste s-au pronunțat deja pentru dizolvarea concomitentă a N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia.Consfătuirea condamnă cu hotă- rîre încercările provocatoare ale puterilor imperialiste, în primul rînd ale S.U.A., R.F.G. și Marii Britanii, de a intensifica și mai mult activitatea N.A.T.O. Tocmai dizolvarea N.A.T.O. ar constitui un pas hotărîtor spre lichidarea tuturor blocurilor, a tuturor bazelor militare străine de pe teritoriul altor state, spre crearea unui sistem trainic de securitate colectivă. în conformitate cu interesele păcii, popoarele cer statelor imperialiste să pună capăt zborurilor efectuate de 

bombardiere avînd la bord arma nucleară, deasupra teritoriilor străine, se pronunță pentru interzicerea accesului în porturi străine al vaselor și submarinelor cu arma nucleară la bord, pentru renunțarea la orice acte de violență și la amenințările cu folosirea forței.Problema care deține un loc primordial în preocupările și aspirațiile popoarelor europene o constituie înfăptuirea unei securități trainice pe acest continent. Consfătuirile statelor membre ale Tratatului de la Varșovia ținute la București în 1966 și la Budapesta în 1969, ca șl Conferința de la Karlovy-Vary care a avut loc în 1967, au stabilit un program concret de acțiuni și de măsuri vi- zînd crearea unui sistem de securitate în Europa.Este necesar să se lupte pentru inviolabilitatea frontierelor existente în Europa, inclusiv a frontierei Oder-Neisse și a frontierei dintre R.F.G. și R.D.G., pentru recunoașterea — din punctul de vedere al dreptului internațional — a Republicii Democrate Germane, pentru interzicerea accesului Germaniei occidentale la arma atomică, indiferent sub ce formă, pentru renunțarea de către R.F.G. la pretențiile de a reprezenta întreaga Germanie, recunoașterea Berlinului occidental ca entitate politică aparte, recunoașterea ne- valabilității, de la bun început, a dictatului de la Munchen, interzicerea tuturor organizațiilor neonaziste. Pacea și securitatea în Europa cer înfrînarea forțelor revanșarde din Germania occidentală, asigurarea dreptului indivizibil al popoarelor europene de a fi stă- pîne pe continentul lor, fără amestec din partea S.U.A,, colaborarea economică și tehnico-științifică reciproc avantajoasă a statelor europene. stabilirea între ele a unor relații' bazate pe destindere reală, pe încredere reciprocă.Trebuie respectat în mod necondiționat principiul inviolabilității statelor neutre. Aceste state neutre, dacă vor folosi toate posibilitățile de a acționa în spiritul destinderii și păcii, pot aduce o contribuție importantă la politica de coexistență pașnică.în toate aceste direcții, trebuie desfășurată o intensă activitate. Problema securității europene trebuie abordată cu spirit de inițiativă. tinzîndu-se spre măsuri concrete, practice.Organizarea unui larg Congres al popoarelor europene, care să pregătească și să faciliteze convocarea Conferinței statelor europene, se situează pe prim plan între inițiativele de pace.Consfătuirea cheamă opinia publică internațională să-și manifeste solidaritatea susținută și activă cu popoarele și țările care constituie ținta permanentă a atentatelor a- gresive din partea imperialismului — cu Republica Democrată Germană, cu Republica Populară Democrată Coreeană și întregul popor coreean. Consfătuirea se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U. și pentru a se restitui Chinei populare insula Taivan, ocupată în prezent de forțele armate ale Statelor Unite ale Ameri- cii. Apărarea Republicii Cuba ră- mîne datoria comuniștilor și a tuturor forțelor revoluționare și antiimperialiste din America Latină, din întreaga lume.Noi. comuniștii, chemăm la acțiuni unite împotriva tuturor actelor de agresiune ale imperialismului, împotriva dezlănțuirii de către a- cesta a unor războaie locale și a folosirii altor forme de intervenție în orice regiuni ale lumii. în fața politicii agresive pe care continuă să o promoveze imperialismul și cercurile conducătoare din Israel, ne declarăm solidari cu popoarele arabe care cer restituirea teritoriilor ocupate de cotropitorii israeli- eni: aceasta este condiția urgentă și obligatorie a restabilirii păcii și a unei reglementări politice în O- rientul Apropiat, pe baza aplicării integrale a rezoluției din noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate al O.N.U.Comuniștii își reafirmă solidaritatea cu lupta popoarelor din Asia, Africa și America Latină pentru independență și suveranitate națională, pentru eliberarea de sub orice fel de hegemonie economică și politică a cercurilor imperialiste, a marilor monopoluri, pentru ieșirea din sistemul de a- lianțe și blocuri militare impuse de puterile imperialiste, împotriva tendințelor imperialiste de a intensifica cursa înarmărilor pe a- ceste continente, de a menține și a crea noi focare de încordare, pentru lichidarea bazelor militare străine, pentru stabilirea unor relații care să contribuie la dezvoltarea liberă a fiecărui popor.A curăți complet planeta noastră de plaga colonialismului, a lichida ultimele vestigii ale acesteia, a nu permite renașterea sa 

în forme noi, camuflate — iată imperativul epocii.Chemăm pe toți oamenii de bună credință, pe toți partizanii democrației la acțiuni comune pentru lichidarea rămășițelor colonialismului și la lupta împotriva neo- colonialismului. Ne pronunțăm pentru măsuri hotărîte pe plan internațional în sprijinul patrioților din Mozambic, Angola, Guineea- Bissau, Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud, în sprijinul tuturor popoarelor asuprite.Una din marile probleme ale contemporaneității asupra căreia partidele comuniste atrag atenția opiniei publice și pentru rezolvarea căreia luptă cu energie o constituie lichidarea rămînerii în urmă a unui mare număr de țări, a unor întregi continente, generată de îndelungata dominație colonială și imperialistă. Sarcina fundamentală în aceste țări o constituie în prezent dezvoltarea socială și politică, fi obținută numai cerirea independenței față de imperialism și prin înfăptuirea unor profunde transformări democratice și revoluționare. Pentru a rezolva această sarcină este necesar să fie mobilizate și unite toate forțele progresiste din fiecare țară, să se dezvolte legături reciproc avantajoase între ele, precum și cu statele socialiste.

economică, ce poate prin cu- depline

Considerăm că este necesar să se intensifice lupta împotriva pericolului fascist, să se dea o ripostă necruțătoare uneltirilor profasciste. Fascismul își intensifică activitatea atunci cînd se ascute criza imperialismului, cînd cresc tendințele reacțiunii de a recurge la metode de reprimare brutală a forțelor democratice și revoluționare. în Grecia,- neofascismul a acaparat puterea. în Spania, cercurile extremiste încearcă să revină la metode fasciste de represiune și depun ^forturi zadarnice pentru a stăvili puternica mișcare de masă. în Portugalia, fascismul, care trece printr-o criză ca urmare a avântului mișcării populare, încearcă să disimuleze continuarea în fapt a politicii sale teroriste re- curgînd la declarații demagogice despre liberalizare. în Germania occidentală, neonaziștii și-au proclamat în mod fățiș pretențiile de a veni la putere. Se activizează forțele neofasciste și în alte țări. Neofascismul merge mînă în mînă cu activitatea serviciilor de spionaj imperialiste care organizează lovituri de stat reacționare.Toate aceste manifestări ale fascismului se izbesc de rezistența crescîndă a maselor populare. Succesul acestei rezistențe necesită acțiuni unite din partea tuturor forțelor antifasciste, precum și sprijinul internațional al partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor mișcărilor democratice și progresiste din fiecare tară.Lupta împotriva regimurilor fasciste constituie o parte esențială a acțiunilor antiimperialiste, pentru libertăți democratice. Sarcina comună a tuturor democraților, a tuturor partizanilor libertății, indiferent de poziția lor politică, de concepțiile lor filozofice și religioase, este de a-și spori sprijinul concret acordat forțelor naționale progresiste care luptă împotriva unor asemenea focare ale reacțiunii și fascismului, cum sînt guvernele din Spania și Portugalia, junta reacționară a coloneilor din Grecia, clicile oligarhice și militare din America Latină, împotriva tuturor regimurilor tiranice aflate în slujba imperialismului S.U.A.Noi, comuniștii, adresăm din nou tuturor oamenilor cinstiți din lume chemarea de a-și uni eforturile în lupta împotriva ideologiei și practicilor inumane ale rasismului. îi chemăm să desfășoare cea mai largă mișcare de protest împotriva unuia din cele mai rușinoase fenomene ale contemporaneității — prigonirea barbară a populației de 25 de milioane de negri din S.U.A. — împotriva terorii rasiste din A- frica de Sud și Rhodesia, împotriva persecutării populației arabe din teritoriile ocupate și din Israel, împotriva discriminării rasiale și naționale, împotriva sionismului și antisemitismului, ațîțate de forțele capitaliste reacționare și folosite de acestea pentru dezorientarea politică a maselor.Imperialismul folosește rasismul în scopul dezbinării popoarelor și menținerii dominației sale. Masele largi populare resping rasismul și pot fi atrase la lupta activă împotriva lui. în cursul acțiunilor, ele vor putea înțelege că stîrpirea rasismului este strîns legată de lupta împotriva imperialismului în ansamblu și a bazelor lui ideologice.Interesele luptei împotriva imperialismului, care caută să înăbușe libertățile fundamentale ale omului, reclamă acțiuni neobosite în a- părarea și pentru cucerirea libertății cuvîntului, a presei, a întrunirilor, a demonstrațiilor, a dreptului de organizare, pentru egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, pentru democratizarea tuturor laturilor 

vieții sociale. Trebuie să se dea o ripostă puternică oricăror încercări ale reacțiunii de a reduce la zero, inclusiv, pe calea legislației antipopulare, drepturile și libertățile democratice cucerite în cursul u- nor lupte îndîrjite de clasă. Sînt necesare acțiuni sistematice atît în interiorul acestor țări, cît și pe a- rena internațională, pentru salvarea patrioților și democraților asupra cărora planează pericolul asasinării, pentru anularea sentințelor ilegale pronunțate împotriva comuniștilor și a altor patrioți; este necesar să se lupte pentru eliberarea patrioților și democraților care zac în închisori și să fie apărat dreptul la azil politic.Noi, comuniștii, luptăm împotriva oricărei forme de asuprire a națiunilor și minorităților naționale, ne pronunțăm pentru ca fiecare națiune sau grup național să aibă posibilitatea de a-și dezvolta propria cultură și limbă, apărăm în mod ferm dreptul tuturor națiunilor la autodeterminare.Noi, comuniștii, sîntem convinși că se poate pune capăt politicii imperialiste de agresiune, pot fi lichidate definitiv colonialismul și neo- colonialismul, pot fi smulse rădăcinile fascismului și ale asupririi rasiale, numai printr-o luptă hotă- rîtă împotriva puterii capitalului monopolist, pentru revendicări democratice — a căror înfăptuire slăbește pozițiile imperialismului în ansamblu, lovește în bazele dominației sale. Prin aceasta se creează condiții favorabile pentru atingerea telurilor finale ale mișcării muncitorești.Situația actuală cere întărirea solidarității de luptă a popoarelor țărilor socialiste, a tuturor detașamentelor mișcării muncitorești internaționale și ale mișcării de eliberare națională în lupta împotriva imperialismului.Comuniștii consideră ca deosebit de actuală în prezent sarcina de a intensifica demascarea politicii criminale a imperialismului, de a spori vigilența opiniei publice față de intențiile și planurile lui agresive.Participanții la Consfătuire a- dresează tuturor organizațiilor care reprezintă pe muncitori, țărani, funcționari, tineri, studenți, intelectuali, femei, diverselor grupuri și pături sociale, indiferent de convingerile și concepțiile lor politice, filozofice și religioase, personalităților politice proeminente cu opinii realiste din țările capitaliste. tuturor partidelor democratic^, organizațiilor progresiste obștești naționale și internaționale, chemarea de a-și uni eforturile cu cele ale partidelor comuniste, pentru înfăptuirea unor acțiuni comune în lupta antiimperialistă, pentru destindere și apărarea păcii. Ti invităm, pe toți aceștia, la un schimb de păreri larg și constructiv asupra tuturor problemelor privind lupta antiimperialistă.Comuniștii sînt partizani ai celor mai democratice metode de pregătire și înfăptuire a unor acțiuni comune cu toate forțele progresiste, patriotice și iubitoare de pace, atît pe plan național, cît și pe scară regională și mondială. Ei vor face tot ce le stă în putință pentru a se realiza o mai mare înțelegere reciprocă între numeroasele și diferitele curente și mișcări antiimperialiste, ținînd seama de specificul acestora și respectîndu-le autonomia. Formele de acțiuni reciproce, alese pe baza liberului consimțămînt și de comun acord, vor permite ridicarea luptei împotriva imperialismului pe o nouă treaptă, corespunzător-cerințelor situației actuale.
IV.Participanții la consfătuire consideră că o condiție majoră pentru sporirea contribuției partidelor comuniste și muncitorești la rezolvarea problemelor care stau în fața popoarelor o constituie ridicai ea la un nivel mai înalt, în conformitate cu cerințele actuale, a unității mișcării comuniste însăși. Aceasta cere eforturi hotărîte și permanente din partea tuturor partidelor. Coeziunea partidelor comuniste este cel mai important factor al unirii tuturor forțelor antiimperialiste.Participanții la consfătuire confirmă identitatea poziției lor în ceea ce privește aprecierea că baza relațiilor reciproce între partidele frățești o constituie principiile internaționalismului proletar, solidarității și sprijinului reciproc, respectării independenței și egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor partide. Respectarea riguroasă a acestor principii este condiția necesară a dezvoltării colaborării tovărășești între partidele frățești, a întăririi unității mișcării comuniste. Formele firești de colaborare între partidele frățești sînt consultările 

bilaterale, întâlnirile regionale, consfătuirile internaționale desfășurate pe baza principiilor acceptate în mișcarea comunistă. Aceste principii și forme creează toate posibilitățile pentru unirea eforturilor partidelor comuniste în lupta pentru țelurile lor comune, în condițiile diversității crescînde a procesului revoluționar mondial. Toate partidele sînt egale în drepturi. In prezent, cînd în mișcarea comunistă și muncitorească internațională nu există un centru conducător, capătă o importanță sporită coordonarea liber consimțită a acțiunilor lor, în interesul rezolvării cu succes a sarcinilor ce le stau în față.Unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești va contribui la coeziunea mișcării comuniste pe baza principiilor marxism- leninismului. Acțiunile solidare îndreptate spre rezolvarea sarcinilor practice stringente care stau în fața mișcării revoluționare și a mișcărilor general democratice ale contemporaneității contribuie la un schimb necesar și eficient de experiență între diferite detașamente ale mișcării comuniste. Ele ajută la îmbogățirea și dezvoltarea creatoare a teoriei marxist-leniniste, la întărirea pozițiilor internaționaliste, revoluționare în problemele politice actuale.Participanții la Consfătuire exprimă voința nestrămutată a partidelor lor de a face tot ce le stă în putință, în interesul maselor celor ce muncesc și al progresului social, pentru apropierea victoriei depline asupra capitalului internațional. Ei consideră acțiunile comune, îndreptate împotriva imperialismului, spre înfăptuirea revendicărilor general democratice, drept o parte componentă și o etapă a luptei pentru revoluția socialistă și lichidarea sistemului exploatării omului de către om.Participanții la consfătuire sînt convinși că eficacitatea politicii fiecărui partid comunist depinde de succesele obținute în propria sa țară, de succesele altor partide frățești, de gradul colaborării lor. Fiecare partid comunist este răspunzător pentru activitatea sa în fața clasei muncitoare și a poporului său și, în același timp. în fața clasei muncitoare internaționale. Răspunderea națională și internațională a fiecărui partid comunist este indivizibilă. Marxist-leniniștii sînt, în același timp, patrioți și internaționaliști, ei resping atît îngustimea națională cît și negarea sau subestimarea intereselor naționale, precum și tendința de hegemonism. Partidele comuniste, partide ale clasei muncitoare și ale tuturor celor ce muncesc sînt stegarii adevăratelor interese naționale, în opoziție cu clasele reacționare, care trădează aceste interese. Cea mai mare contribuție la cauza socialismului și internaționalismului proletar a partidelor comuniste care luptă în condițiile capitalismului va fi cucerirea puterii de către clasa muncitoare și aliații săi.Partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea în condiții specifice de o mare diversitate, care impun abordarea corespunzătoare a sarcinilor concrete. Fiecare partid, conducîn- du-se după principiile marxism- leninismului, ținînd seama de condițiile naționale concrete, își elaborează în mod cu totul independent politica, stabilește direcțiile, formele și metodele de luptă, a- lege, în funcție de împrejurări, calea pașnică sau nepașnică a trecerii la socialism, precum și formele și metodele de construire a socialismului în țara sa. în același timp, diversitatea condițiilor în care își desfășoară activitatea partidele comuniste, deosebirile în modul de abordare a sarcinilor practice și chiar divergențele într-o problemă sau alta nu trebuie să împiedice acțiunile coordonate ale partidelor frățești pe arena internațională, îndeosebi în problemele fundamentale ale luptei antiimperialiste. Cu cît fiecare partid este mai puternic și mai unit, cu atît mai bine își poate îndeplini rolul său atît pe plan intern cît și în mișcarea comunistă internațională.Comuniștii sînt conștienți de faptul că, pe lîngă marile succese istorice, mișcarea noastră a întîmpinat în dezvoltarea sa, în ultimii ani, dificultăți serioase. Cu toate acestea, ei sînt convinși că greutățile vor fi depășite. Această convingere se bazează pe faptul că țelurile și interesele de perspectivă ale clasei muncitoare internaționale sînt comune, pe năzuința fiecărui partid de a găsi la problemele ce se ridică o rezolvare care să corespundă atît intereselor naționale, cît și celor internaționale, misiunii revoluționare a comuniștilor. Ea se bazează pe voința comuniștilor de a-și uni strîns rîndurile pe scară internațională.

Partidele comuniste și muncitorești, în ciuda unor deosebiri de vederi, își reafirmă hotărîrea de a lupta într-un front unit împotriva imperialismului.Unele dintre divergențele apărute .între partidele comuniste sînt înlăturate în cursul schimbului de păreri sau dispar pe măsură ce însăși dezvoltarea evenimentelor a- duce clarificări esenței problemelor controversate. Altele pot fi de durată. Consfătuirea este convinsă că problemele controversate pot și trebuie să fie just rezolvate pe calea întăririi, sub toate formele, a colaborării partidelor comuniste, prin lărgirea legăturilor dintre ele, prin studierea reciprocă a experienței, discuții și consultări tovărășești, prin unitatea de acțiune pe arena internațională. Datoria inter- naționalistă a fiecărui partid comunist este de a-și aduce contribuția. prin toate mijloacele, la îmbunătățirea relațiilor și dezvoltarea încrederii reciproce între toate partidele, de a depune noi eforturi care să contribuie la întărirea unității mișcării comuniste rnondi-?1®., Analiza colectivă a realității < Șf crete ajută la întărirea acestei unități.Linia spre acțiuni antiimperialiste comune cere ridicarea rolului politico-ideologic al partidelor marxist-leniniste în procesul revoluționar mondial. Situîndu-se în primele rînduri ale mișcărilor revoluționare, de eliberare și democratice, comuniștii vor desfășura și de acum înainte o luptă intransigentă împotriva ideologiei burgheze, vor înfățișa oamenilor muncii adevăratul sens al luptei lor și căile de cucerire a victoriei. Pentru a duce cu succes lupta împotriva imperialismului și pentru a asigura victoria cauzei lor, ei vor propaga în mișcarea muncitorească, în masele largi populare, inclusiv în rîndul tineretului, ideile socialismului științific, își vor a- păra consecvent principiile, vor lupta. în conformitate cu situația concretă, împotriva denatură’-’A'r oportuniste de dreapta și de stîi fia ale teoriei și politicii, împot’.^'va revizionismului, dogmatismului și aventurismului sectarist de stînga. Aceste devieri, de regulă, subapre- ciază însemnătatea forțelor reale, care pot și trebuie să fie atrase în luptă.Fidelitatea față de marxism-leninism, față de internaționalismul proletar, slujirea cu devotament și abnegație a intereselor propriului popor, a cauzei generale a socialismului, este condiția necesară a eficacității și orientării juste a acțiunilor comune ale partidelor comuniste și muncitorești, chezășia succesului în realizarea țelurilor lor istorice.Mișcarea comunistă este o parte inseparabilă a societății contemporane și cea mai activă forță a ei. De aceea; scoaterea partidelor comuniste în afara legii este un atentat la drepturile democratice și la interesele fundamentale ale popoarelor. Participanții la Consfătuire sprijină toate partidele comuniste ale lumii, fără excepție, care luptă pentru dreptul de a participa legal la viața politică a țărilor lor. Condamnăm cu indignare represiunile sîn- geroase Și teroarea cărora le-au căzut victimă mii și mii de comuniști și alți democrați și revoluționari în Indonezia, Spania, Portugalia, Grecia, Bolivia, Brazilia, Columbia, Mexic, Venezuela, Panama, Paraguay, Guatemala, Africa de Sud, Tailanda, Haiti, Malaezia, Iran„Fi- lipine și în alte țări. Ne declarăm solidaritatea cu tovarășii noștri de luptă care zac în temnițele regimurilor fasciste și dictatoriale, în închisorile țărilor capitaliste — și luptăm pentru eliberarea lor.Participanții consideră actuala Consfătuire ca o etapă importantă pe calea coeziunii mișcării comuniste mondiale. Partidele reprezentate la Consfătuire consideră că neparticiparea la ea a unor partide comuniste nu trebuie să împiedice legăturile frățești și colaborarea dintre toate partidele comuniste, fără excepție. Participanții la Consfătuire declară că în lupta împotriva imperialismului, pentru telurile comune ale mișcării muncitorești internaționale sînt hotărîți să acționeze împreună și cu acele partide comuniste și muncitorești care nu sînt reprezentate la actuala Consfătuire.
★Lupta împotriva imperialismului este o luptă îndelungată, îndîrjită și grea. Ne așteaptă, inevitabil, ascuțite bătălii de clasă. Trebuie intensificată ofensiva împotriva pozițiilor imperialismului și reacțiunii interne. Victoria forțelor revoluționare și progresiste este inevitabilă^Popoare din țările socialiste, proletari și forțe democratice din țările capitalului, popoare eliberate sau asuprite, uniți-vă în lupta comună împotriva imperialismului, pentru pace, independență națională, progres social, democrație și socialism 1/
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ÎN LEGĂTURĂ CU DOCUMENTUL FINAL AL CONSFĂTUIRII
PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Așa cum 8-a mal anunțat, în legătură cu documentul final al 
Consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești, șefii unor dele
gații au prezentat, Ia încheierea dezbaterii generale, consideren
tele partidelor respective și poziția pe care se situează față de acest 
document. In numărul de marți, 17 iunie, al ziarului nostru am pu
blicat Declarația delegației Partidului Comunist Român Ia Con
sfătuirea partidelor comuniste și muncitorești prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Publicăm mai jos relatări ale celorlalte declarații în legătură 
eu acest document.

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

ENRICO BERLINGUER,
VICESECRETAR GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIANArătînd că consfătuirea a concentrat ne bună dreptate atenția comuniștilor. oamenilor muncii, popoarelor și forțelor politice din lumea întreagă. Berlinguer si-a exprimat satisfacția de a fi participat la o dezbatere atît de bogată, de interesantă si de sinceră ca aceea desfășurată în cursul lucrărilor. Dorim — a spus el — să mulțumim reprezentanților tuturor partidelor frățești, nu numai acelora care au exprimat poziții similare sau apropiate de ale noastre, dar si celor care au exprimat poziții partial sau total diferite de ale noastre.Așa cum am mai spus, noi sîntem pentru o dezbatere care să nu fie formală, să abordeze fondul problemelor-' să examineze într-un spirit real.' unitar si constructiv cele mai u , lortante probleme cu care este confruntată efectiv mișcarea noastră, într-un efort comun de a înțelege sursele acestor probleme si cu voința comună de a alunge la soluționarea lor. La consfătuirea noastră o asemenea discuție s-a angajat si s-a dezvoltat sub o formă pe care noi o considerăm întru totul pozitivă șl fructuoasă. Această discuție va aiuta mișcării noastre să progreseze pe calea unității adevărate numai în măsura în care concluziile consfătuirii și dezvoltarea ulterioară a raporturilor dintre partidele frătesti se vor inspira efectiv din principiile care au primit aici o confirmare generală.Divergentele pot si trebuie să fie depășite, dezvoltînd toate formele de cooperare între partidele comuniste : intensificarea relațiilor lor. schimburile de experiență, discuțiile si consultările într-un spirit de unitate, acțiunile comune pe olan international.Faptul că unele partide nu au participat la consfătuire, iar partidele participante au adoptat poziții diverse i ceea ce privește concluziile, aprob? ea sau neaprobarea documentelor Șau a unor părți ale documente-' lor nu trebuie să aibă nici o repercusiune negativă asupra relațiilor frătesti și a cooperării între toate partidele comuniste.In continuare. Berlinguer a apreciat drept foarte importantă și pozitivă, de mare valoare practică și principială, publicitatea asigurată dezbaterilor consfătuirii. A face publică o dezbatere atît de matură și responsabilă ca aceea care s-a desfășurat aici înseamnă a da o lovitură născocirilor și falsurilor propagandei imperialiste. Totodată, aceasta va pune în evidență faptul că ceea ce ne unește este mult mai profund și mal important decît ceea ce ne desparte.Vorbitorul a subliniat faptul că este nevoie de timp pentru a progresa pe calea unității. Numeroși tovarăși au arătat aici, și credem că au dreptate, că diversitatea pozițiilor politice și accentuarea unuia sau altuia din aspectele strategiei revoluționare sau ale modului de abordare a chestiunilor teoretice sînt în mare măsură, și înainte de toate, rezultatul condițiilor obiective diferite ale luptei, ale gradului de participare într-un sector sau altul al acestei lupte. Dar, dincolo de aceste diferente, există un proces profund de întărire a unității. Dezvoltarea acestui proces — iată aspirația și voința noastră comună, sarcina noastră, precum și a tuturor forțelor revoluționare.După ce am ascultat cu atenție intervențiile care ne-au oferit și ne oferă învățăminte utile și prilej de reflecție, a continuat vorbitorul, a- firmăm că — după părerea noastră — ar fi fost mai bine să evităm încheierea acestei consfătuiri prin a- doptarea unui document avînd pretenția de a face o analiză științifică a situației internaționale actuale, de a defini linia strategiei revoluționare și, în consecință, de a stabili soluții pentru toate problemele importante, politice și de principiu, probleme a- flate în discuție și asupra cărora, în practică, și chiar în cursul dezbaterilor consfătuirii, s-au exprimat puncte de vedere diferite. Discuția desfășurată a demonstrat că nu sînt create condițiile pentru a se ajunge la asemenea concluzii. în consecință, încercarea de a se ajunge la concluzii unanime. fortîndu-se nota și sărindu-se peste etapele necesare ale acestui proces lung si complex, duce deseori la formulări generale si. de aceea, vagi, susceptibile de a fi interpretate și aplicate în mod diferit si chiar contradictoriu.Reafirmăm aici poziția noastră asupra documentului principal, justețea acestei poziții — adoptată în urma hotărîrii Comitetului Central al P.C.I. — fiind, după părerea noastră, confirmată de cursul lucrărilor consfătuirii. Declarăm din nou că delegația noastră nu poate să aprobe decît capitolul III al documentului principal. adică acela care fixează obiectivele concrete ale acțiunii antiimpe- rialiste pe plan internațional; nu putem adopta celelalte capitole ale documentului, pentru rațiunile pe care le-am expus.Ni se pare arbitrar să se considere că, prin poziția sa, P.C.I. ar vrea să reducă raporturile dintre partidele comuniste și însăși concepția despre unitatea internationalistă numai la platforma acțiunii comune împotriva imperialismului, căzînd astfel într-un pragmatism si empi

rism golit de principii. Noi considerăm, de asemenea, arbitrară opinia că partidul nostru vrea să diminueze sau să anuleze rolul partidelor comuniste în mișcarea mai largă a forțelor anti- imperialiste. democratice si iubitoare de pace. Ne-am străduit să explicăm — și sperăm că am reușit — că noi considerăm absolut neceăare acțiunile care urmăresc să dezvolte forme de unitate mai substanțiale si mai

profunde — în analiză. în elaborarea strategiei revoluționare corespunzător situației actuale. în dezvoltarea teoretică a marxism-leninismului. Noi considerăm că consfătuirea și caracterul discuțiilor purtate pot constitui un pas în această direcție.în ceea ce privește rolul partidelor comuniste, de avangardă revoluționară a clasei muncitoare, noi sîntem convinși că îndeplinirii acestui rol trebuie să i se asigure mai multă eficacitate și că aceasta este cu atît mai necesar în condițiile intrării în luptă a unor forte noi. atît de diverse și atît de largi. Noi credem că partidele comuniste, avangarda revoluționară a clasei muncitoare, pot să-si exercite si să-și afirme efectiv rolul lor numai dacă sînt strîns legate de mase, de alte forte antiimperialiste si progresiste, dacă tin seama de experiență concretă a luptei, dacă participă la confruntări de idei, dacă se străduiesc să înțeleagă mai bine problemele epocii noastre, să asimileze toate valorile ce reprezintă contribuția altor forte progresiste. Astfel, a arătat în încheiere vorbitorul, noi ne pronunțăm cu ho- tărîre pentru dezvoltarea raporturilor multiple între toate partidele, pentru discutarea tuturor chestiunilor, pentru crearea unei unităti mai substanțiale si mal înalte a întregii noastre mișcări.

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

S. CARRILLO,
SECRETAR GENERAL AL P.C. DIN SPANIA

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 
P. VERGES,

SECRETAR GENERAL AL P.C. DIN REUNION

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

MANUEL SANCHEZ,
' V

ȘEFUL DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST DOMINICANVorbitorul a declarat că nu-și va pune semnătura ne documentul principal al consfătuirii, deoarece, după părerea Partidului Comunist Dominican. acest document, cu toate veleitățile sale în domeniul ideologiei si teoriei, nu cuprinde aprecieri asupra nici unuia din numeroasele fenomene r.oi care au loc în lumea contemporană. Documentul — a spus vorbitorul — se întemeiază pe o serie de teze principiale pe care nu le împărtășim si care contravin tezelor susținute de noi în mod deschis. El estompează a- devăratele relații din sînul lagărului socialist și. mai mult, afirmă că n-ar exista dificultăți în dezvoltarea socialismului. El canonizează politica unui

șîr de partide comuniste, politică pe care noi nu o împărtășim.Respingem modul de elaborare a documentului, căci pe parcursul a- cestei elaborări s-a făcut uz. în faot, sistematic de procedura majorității, sau au fost adoptate acorduri de compromis, ceea ce a avut drept consecință apariția unor formulări eclectice. susceptibile de interpretări diferite. încît a rezultat un document nu al unității, ci al controverselor.în ciuda acestor dezacorduri — r spus în încheiere vorbitorul — ne exprimăm hotărîrea de a acționa în front unic în lupta antiimperialistă. pentru unitatea mișcării comuniste Internationale, pentru socialism si pace în lumea întreagă.
DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

,/. LECHLEITER,
SECRETAR AL C.C.

AL PARTIDULUI MUNCII DIN ELVEȚIADesfășurarea lucrărilor consfătuirii a confirmat că în condițiile actualei situații extrem de diversificate și în condițiile diferite în care are loc lupta în fiecare țară în 'parte, este greu să se găsească formulări care să satisfacă în întregime toate partidele — a spus l. Lechleiter.Ne-am expus poziția' și observațiile critice cu privire la anumite puncte din document, în primul rînd din capitolul doi, în care lumea socia-

listă este și acum prezentată într-un mod idilizat. Ne păstrăm rezervele cu privire la aceste puncte.Călăuziți de dorința de a demonstra hotărîrea noastră de a contribui la cauza luptei comune contra imperialismului, precum și năzuința noastră spre unitatea și coeziunea cu mișcarea comunistă internațională, aprobăm documentul, cu sus-menționatele rezerve.
DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

M. I. SURIDJ,
REPREZENTANTUL DELEGAȚIEI P.C. DIN SUDANDelegația Partidului Comunist din Sudan sprijină și semnează documentul principal al consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești — a spus M. I. Suridj.Delegația noastră consideră acest document drept un rezultat al eforturilor comune în scopul de a da o analiză marxist-leninistă a problemelor timpurilor noastre, de a dezvolta strategia și tactica mișcării comuniste internaționale.

Documentul. în programul de acțiune propus de el tuturor forțelor antiimperialiste, exprimă solidaritatea internațională hotărîtă cu popoarele arabe în lupta lor împoriva a- gresiunii israeliene imperialiste. Dar delegația își exprimă rezerva față de o frază în care se vorbește despre „deplina" înfăptuire a rezoluției Consiliului de Securitate. întrucît această rezoluție are deficiente serioase, în special în ceea ce privește problema palestineană.
DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI

L AARONS,
SECRETAR NAȚIONALPartidul Comunist din Australia — a declarat L. Aarons — sprijină pe deplin principiile generale ale părții a treia a documentului. Afirmăm public acest lucru și exprimăm intențiile noastre de a activa cu energie pentru a intensifica și mai mult lupta antiimperialistă a oamenilor muncii din țara noastră. Afirmînd aceasta ne exprimăm totodată anumite rezerve față de mai multe formulări cuprinse în partea a treia. Menționăm două puncte, în primul rînd paragraful 117. Sprijinim pe deplin lupta popoarelor arabe pentru retrocedarea tuturor teritoriilor ocupate de Israel, ca rezultat al agresiunii din 1967. Considerăm totuși că paragraful 117 ar trebui să afirme dreptul tuturor statelor din această regiune, inclusiv Israelul, la existența națională. Paragraful 122 ar trebui să exprime opoziția principială și hotă- rîtă față de antisemitism. Aceste rezerve nu ne împiedică să semnăm partea a IlI-a, deoarece punem pe primul plan unitatea tuturor partidelor comuniste și muncitorești împotriva imperialismului.Nu putem semna documentul principal în întregime, din motive pe care le-am prezentat anterior în prima noastră cuvîntare rostită la a- ceastă consfătuire. Acest lucru este în conformitate cu hotărîrea Comi-

AL P.C. DIN AUSTRALIAtetului Național al P.C. din Australia. Am studiat cu atenție amendamentele adoptate la întîlnirea din mai a comisiei pregătitoare, precum și amendamentele propuse de comisia redacțională a consfătuirii noastre. După părerea noastră, aceste amendamente nu au modificat proiectul de document în punctele esențiale asupra cărora avem o- biecții.După cum am declarat la ultima ședință finală a comisiei pregătitoare. nu ne opunem, în principiu, u- nei analize generale marxist-leniniste a situației din lume. Totuși, nu putem fi de acord cu unele teze importante ale analizei cuprinse în actualul document, deoarece considerăm că a- numite caracteristici importante ale acestei situații nu sînt analizate sau sînt analizate în mod insuficient.întrucît nu sîntem de acord cu un număr de principii afirmate în părțile 1, 2 și 4 nu putem aproba documentul în întregimea sa. Totuși, semnătura noastră poate șl trebuie să fie inclusă în document, sub forma unei anexe exprimînd adeziunea noastră la partea a IlI-a. Așa cum au afirmat multe delegații cu prilejul dezbaterii noastre, considerăm — a spus Aarons — că trebuie să punem pe primul plan acele lucruri care ne unesc pe toți.

Vorbitorul a început prin a reaminti că delegația spaniolă a formulat o apreciere asupra documentului principal al consfătuirii, definind fără echivoc poziția partidului său în această problemă.Deși, în ceea ce privește anumite aspecte semnalate anterior, documentul nu corespunde cu ceea ce Partidul Comunist din Spania aprecia drept necesar să fie subliniat, a spus Carrillo, am hotărît totuși să-1 semnăm pentru a nu lăsa îndoială a- supra atașamentului nostru ferm la mișcarea comunistă și muncitorească internațională Noi aprobăm, de asemenea, și celelalte documenteConsiderăm că documentul acordă o mare importanță unei atitudini de deschidere față de partidele comuniste absente de la consfătuire, voinței de a colabora cu ele, de a continua opera de refacere a unității întregii noastre mișcări împotriva imperialismului, pentru socialism, independență națională și pace.Considerăm că reprezintă un mare progres Libertatea care a caracterizat dezbaterile, posibilitatea de a exprima puncte de vedere diferite, deși s-a putut observa, în anumite intervenții, o rezistență ia ideea de a accepta a- ceastă trăsătură nouă a discuțiilor noastre.

în fața comuniștilor — a subliniat vorbitorul — se pun în prezent o mulțime de probleme noi, foarte complexe Unitatea actuală cere admiterea acestei diversități. Dacă nu vom respecta diversitatea, dacă orice diferență de opinii va atrage din partea noastră acuzații de „naționalism", „oportunism", „revizionism", „deviere de dreapta" sau de „stîn- gism", unitatea mișcăi’ii noastre va fi și mai mult slăbită. Este necesar ca discuțiile și critica să se desfășoare între noi într-un spirit creator, mar- xist-leninist, în condițiile respectului reciproc și fără ingerințe care pot a- menința unitatea și eficacitatea luptei unui partid sau altuia.Vom pleca de la această consfătuire hotărîți să intensificăm lupta împotriva dușmanului comun — imperialismul — și să ridicăm mai sus steagul solidarității proletare internaționale.în încheiere, a spus Santiago Carrillo, vrem să afirmăm sentimentele noastre prietenești față de P.C.U.S., care este principalul reazem al luptei antiimperialiste. și vrem, de asemenea. să ne exprimăm recunoștința pentru ajutorul pe care îl dă popoarelor ce luptă pentru libertate.

Documentul principal este rezultatul muncii colective depuse de un mare număr de partide, în decursul perioadei de pregătire. în cursul a- cestei activități, precum și în timpul dezbaterilor de la consfătuire, fiecare partid comunist și-a adus contribuția, efectuîndu-se un schimb fructuos de păreri între partidele participante. Sub acest raport, consfătuirea constituie o etapă importantă pe drumul spre întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. o manifestare a voinței spre unitate.Vorbitorul a arătat că, potrivit deciziei C.C. al P.C. din Reunion, delegația aprobă numai programul unității de acțiune, expus în capitolul al III-lea al documentului și în același timp exprimă rezerve foarte serioase în legătură cu celelalte capitole.P. Verges a arătat în continuare că în document nu sînt examinate cauzele divergențelor existente în mișcarea comunistă internațională. în

treg ansamblul analizei efectuate se resimte de pe urma acestui fapt.Documentul conține formulări insuficient de precise în problema principiilor relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste — ceea ce permite interpretarea lor arbitrară. Acest lucru poate duce la eventuale neînțelegeri.Delegația s-a alăturat rezervelo» exprimate cu privire la caracterizarea situației din Orientul Apropiat.în încheiere, vorbitorul a declarat că delegația are împuternicire din partea CC. al partidului său de a semna documentul principal, cu condiția ca rezervele expuse să fie menționate și date publicității.Delegația Partidului Comunist din Reunion vrea să demonstreze prin aceasta dorința sa profundă de a colabora cu toate partidele comuniste și muncitorești, atît cu cele prezent® cît și cu cele absente la consfătuire, pentru a îmbunătăți relațiile cu ele, în vederea întăririi coeziunii mișcării comuniste internaționale.
DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

A. RETTERSEN,
MEMBRU AL SECRETARIATULUI C.C.

AL P.C. DIN NORVEGIADupă cum se știe — a spus Pettersen — înainte de începerea consfătuirii, partidul nostru a hotărît să discute asupra documentului principal la viitoarea plenară a C.C. pentru a stabili poziția noastră fată de acest document.Ca reprezentanți ai P.C. din Norvegia nu avem împuternicirea să

semnăm documentul sau să-1 aprobăm.în ceea ce privește sarcinile formulate în partea a 3-a a documentului pot declara, în numele Partidului Comunist din Norvegia, că noi, ca mic partid dintr-o țară capitalistă, vom face tot ce ne stă în putință pentru a îndeplini aceste sarcini.
DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

J. WODDIS,
MEMBRU AL BIROULUI POLITIC

AL COMITETULUI EXECUTIV AL P.C. DIN MAREA BRITANIEîn conformitate cu cele hotărîte de Comitetul Executiv al P.C. din Marea Britanie în mai a.c. — a spus Wod- dis — atitudinea definitivă a partidului nostru față de documentul principal va fi definită la viitoarea ședință a Comitetului Executiv, după raportul delegației referitor Ia consfătuire.Doresc să reamintesc delegaților că noi considerăm această reuniune inși

ternațională un succes important al mișcării comuniste internaționale și al luptei contra imperialismului. După aprecierea noastră, principal este faptul că cele 75 de partide comuniste și muncitorești sînt unite în lupta antiimperialistă, contra războiului, în lupta pentru democrație, pace, independență națională și socialism.

AU YATA,
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI ELIBERĂRII 

ȘI SOCIALISMULUI (MAROC) zDelegația Partidului Eliberării și Socialismului (Maroc) își exprimă din nou satisfacția în legătură cu buna desfășurare și rezultatele pozitive ale consfătuirii noastre.Apreciem îndeosebi spiritul de înțelegere, fraternitate, libertate, democrație care s-a manifestat în tot cursul dezbaterilor — a spus Aii Yata.La ședințele plenare, ca și la sesiunile comisiilor, delegația noastră a formulat rezerve, îndeosebi în legătură cu aprecierea rolului mișcării de eliberare națională și cu analiza situației din Orientul Apropiat. Noi am insistat asupra dreptului național al poporului arab din Palestina —

victimă a unei agresiuni — care est® lipsit de patria sa și care luptă curajos, în condiții extrem de grele, pentru pămîntul său, pentru libertatea și suveranitatea sa. Considerăm că aceste drepturi imprescriptibile, care nu pot fi puse la îndoială, nu și-au găsit totuși o oglindire suficientă In documentul nostru. Aceasta ns determină să ne menținem rezervele. Dar, pe deplin conștienți de răspunderea noastră, declarăm că semnăm documentul, pornind de la spiritul unității constructive și de colaborară cu partidele frățești, atît cele prezente cît și cele absente, animați de atașamentul nostru de nezdruncinat față de internaționalismul proletar.
DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI

E GASPERONI,
SECRETAR GENERAL AL P.C. DIN SAN MARINOE. Gasperoni a declarat că delegația partidului său aprobă numai acea parte a documentului care exprimă programul luptei comune împotriva imperialismului. El a reafirmat voința

comuniștilor din San Marino de a acționa în comun cu toate partidele comuniste și muncitorești, de a lupta pentru consolidarea unității.
CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ A PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI » » »

Publicăm în ziarul de astăzi ultimele rezumate ale cuvântărilor rostite in cadrul dezbaterilor generale ale Consfătuirii 
partidelor comuniste și muncitorești

Cuvîntarea tovarășului 

Mario Morales, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din HondurasDupă ce a adresat un salut delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești prezente la consfătuire și a subliniat însemnătatea acesteia, vorbitorul a arătat că epoca actuală — epoca de trecere de la capitalism la socialism — este hotărîtoare în istoria omenirii. în acest cadru istoric, a spus el, caracterizat prin mari bătălii de clasă, imperialismul se străduiește cu tenacitate să-și păstreze pozițiile, folosind în acest scop orice tactică posibilă. Totuși, popoarele din ce în ce mai conștiente de realitatea care le înconjoară și din ce în ce mai hotărîte să lupte pentru emanciparea lor economică. își înmulțesc actele de rezistență pe toate fronturile.Vorbitorul a subliniat că actuala consfătuire a partidelor comuniste are loc într-un moment de apogeu al luptelor populare, iar importanța sa este determinată de faptul că ea își propune să unească rîndu- rile proletariatului mondial. a- vangarda revoluției socialiste, în jurul noilor obiective de acțiune împotriva imperialismului.Referindu-se la documentul principal aflat în dezbaterea consfătuirii, M. Morales a arătat că P.C. din Honduras apreciază acest document în mod pozitiv.Este adevărat — a continuat vorbitorul — că zilnic se ridică în fața noastră probleme noi, generate de dezvoltarea gigantică a societății. Cu toate acestea, examinarea acestor probleme și adoptarea unei politici juste nu ridică necesitatea unei atitudini care să nu corespundă principiilor universale ale marxism-leninismului. Problemele tineretului, ale intelectuălilor și ale altor pături ale societății, care se integrează în lupta împotriva imperialismului, sînt analizate de fiecare partid în con-' formitate cu formele concrete și ba- zîndu-se pe principiile generale ale

marxismului. Acest efort este. în esență, creator și orientat spre examinarea și înțelegerea fenomenelor noi, pe baza doctrinei noastre științifice, permanent reîntinerită.Noi nu nutrim nici cea mai mică îndoială — a spus vorbitorul — în legătură cu faptul că chezășia dezvoltării revoluției în întreaga lume, chezășia înfrîngerii imperialismului o constituie în ultimă instanță existența și consolidarea treptată a lagărului socialist. Posibilitatea ca mișcările revoluționare din toate colțurile pămîntului să se dezvolte depinde în mare măsură de consolidarea și întărirea țărilor unde se construiesc socialismul și comunismul.Vorbitorul a formulat apoi critici la adresa P.C. Chinez.

în continuare, el s arătat că P.C. din Honduras aprobă fără rezerve tezele documentului principal în legătură cu condițiile în care se desfășoară lupta revoluționară în America Latină. Pe acest continent, așa cum se afirmă în cîteva puncte ale textului, „imperialismul nord-a- merican își accentuează pătrunderea economică și imixtiunea politică, ideologică și culturală", cu scopul de a „izola orice acțiune menită să urmărească o adevărată independentă economică șl politică". Dar această linie a imperialismului, subliniază documentul, nu este altceva decît replica plină de disperare a imperialiștilor yankei la luptele populare care progresează sub toate formele posibile — de la activitatea parlamentară, acolo unde există condiții

pentru aceasta, și pînă la mișcările armate, în acele țări unde premisele obiective și subiective determină a- doptarea lor ca una dintre formei® de luptă a popoarelor.Glorioasa revoluție cubană se înscrie în imaginea latino-americană ca un fenomen de maximă importanță pentru dezvoltarea de nestăvilit a procesului democratic de eliberare care, dintr-o necesitate istorică, se îndreaptă spre socialism.Reafirmînd că delegația C.C. al P.C. din Honduras este dispusă să semneze documentul principal prezentat consfătuirii, M. Morales a a- dăugat : De asemenea, partidul nostru va semna cu entuziasm documentele în legătură cu sărbătorirea centenarului nașterii lui V.I. Lenin, documentul referitor la independență, libertate și pace în Vietnam și „A- pelul pentru apărarea păcii". Toate aceste documente au o importantă capitală pentru desfășurarea luptei antiimperialiste în lume.Noi, comuniștii din Honduras, sîntem siguri că toate materialele consfătuirii, în special documentul principal, vor juca un rol important în desfășurarea propriei noastre lupte împotriva dictaturii militare care ne împilează poporul. în etapa actuală, politica partidului nostru se prezintă ca un proces de acumulare de forțe, pe baza luptei maselor pentru democratizarea vieții politice și sociale a patriei noastre.
Cuvîntarea tovarășului E. Gasperoni,

secretar general al Partidului Comunist dinDupă ce a vorbit despre situația existentă în mica republică San Marino cu cîteva luni înainte de alegeri și a analizat problemele de bază asupra cărora sînt concentrate e- forturile partidului său. vorbitorul a subliniat că în lupta mișcării comuniste internaționale pentru doborîrea sistemului imperialist este necesară o luptă în același timp unitară, dar și diferențiată. Trebuie — a spus el — să se tină seama de situațiile reale. atît de diverse. în care acționează toate partidele și de necesitatea de a aduce în luptă — printr-o politică deschisă, largă, de colaborare cu toate forțele democratice — maximum de energii disponibile.

în ceea ce privește Droblema divergentelor existente în mișcare, tovarășul Gasperoni s-a pronunțat pentru analizarea lor. ca o cerință deosebit de importantă și a afirmat că această analiză trebuie făcută în mod aprofundat. încît să meargă oînă la rădăcinile acestor divergente.Vorbitorul a formulat. în continuare. critici la adresa P.C. Chinez.Referitor la documentul principal, E. Gasperoni a subliniat cît de necesar ar fi fost ca documentul să fie mai concentrat, mai succint — dar totodată mai aprofundat.în acest context el s-a ocupat de modul în care sînt transpuse în vla-

San Marinoță unele din ideile textului, spunînd 2 în acesț document sînt enumerate numeroase principii generale foarte juste, care însă nu sînt respectate uneori în practică. De aici, existenta permanentă a unor „zone de umbră" De care va trebui să le înfruntăm si în viitor.Partidul Comunist din San Marino este totuși de acord cu capitolul trei al documentului în care se formulează o platformă de sarcini concrete. măsuri practice si obiective ale luptei antiimoerialiste.Secretarul general al P.C. din San Marino a subliniat rolul important ce revine Uniunii Sovietice în desfășurarea vieții internaționale*



încheierea vizitei in Cehoslovacia

al Frontului Unității Socialistein Olanda a delegației Consiliului Național

VIETNAMUL DE SUD Delegația
și-a prezentat scrisorile

SAIGON 18 (Agerpres). pbrtanta bază aeriană a forțelor americano-saigoneze de la Bien Hoa, situată la 30 kilometri de capitala sud-vietnameză, a fost din nou atacată de forțele patriotice în cursul nopții de marți spre miercuri. Unități ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au bombardat pozițiile deținute de forțele inamice în orașul An Loc, capitala provinciei Binh Long. Cartierul general al unei brigăzi de parașutiști americani din provincia Binh Dinh a fost, de a- semenea, atacat de grupuri de pa- trioți.Corespondenții agențiilor de presă relatează, totodată, că tabăra specială a forțelor S.U.A. amplasată la Ben Het, în zona platourilor . înalte, a fost bombardată de artileria F.N.E., pentru a 42-a zi consecutiv.Potrivit declarației unui purtător de cuvînt saigonez, peste 20 de poziții ale forțelor americane și sai- goneze au fost ținte ale atacurilor inițiate în cursul nopții de marți spre miercuri de unitățile F.N.E.NOUAKCHOTT 18 (Agerpres). — Guvernul Mauritaniei a anunțat marți recunoașterea Guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Hotărîrea a fost comunicată după o reuniune a conducerii partidului de guvernămînt, la care au participat și membrii guvernului.

Muncitorii constructori din Toronto (Canada) demonstrează pentru satis
facerea revendicărilor lor economice și sociale

Congresul Confederației

Generale Italiene a Muncii

AMSTERDAM 18 (Agerpres). — La invitația ministrului agriculturii și pescuitului al Olandei, P Lardinois, la Amsterdam a sosit o delegație a Consiliului Superior ai Agriculturii condusă de președintele C.S.A., Nicolae Giosan.Președintele Consiliului Superior al Agriculturii a avut o convorbire cu ministrul care ocazie bilitățile de țiilor de meniul țări. Nicolae Giosan, însoțit de consilieri și experți, a avut, de asemenea, convorbiri cu președintele grupului interprofesional olandez pentru legume și fructe, Van Arcken, și «u președintele grupului interprofesional pentru produse lactate. Van Dam.Delegația română a vizitat lucrările de amenajare și recuperare de terenuri din regiunea lacului Ijssel și delta Rinului.

olandez Lardinois, cu s-au examinat posi- dezvoltare a colaborare în rela- do- agricol dintre cele două

PRAGA 18. — Corespondentul A- gerpres, Eugen lonescu, transmite i Miercuri s-a încheiat vizita în Cehoslovacia a delegației Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, condusă de Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național a) F.U.S.în comunicatul dat publicității se menționează că în cursul convorbirilor s-a realizat un schimb reciproc de informații privind activitatea și sarcinile celor două fronturi, relevîn- du-se contribuția pe care acestea t pot aduce la întărirea colaborării reciproce. Delegațiile au apreciat importanța Apelului de la Budapesta al Comitetului politic consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, arătînd că organizațiile pe care le reprezintă își vor aduce a- portul la realizarea în condiții optime a conferinței țărilor europene. A fost relevată de asemenea contribuția pe care cele două organizații o pot aduce la înțelegerea internațională și colaborarea tuturor forțelor

ți mișcărilor progresiste în avantajul asigurării păcii în lumea întreagă.Președintele C.C. al Frontului Național din R. S. Cehoslovacă, Evzen Erban, a acceptat invitația de a face o vizită în Republica Socialistă România.La plecare, pe aeroportul Ruzyne din Praga, delegația a fost condusă de Josef Korceak, președintele C.C al Frontului Național din R. S. Cehă, și alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României la Praga. Ion Obradovici.
★Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Tamara Dobrin și Ion Turcu, vicepreședinți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, si de membri ai consiliului.A fost de față Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.

de acreditareKABUL 18 (Agerpres). — La 16 iunie, ambasadorul Republicii Socialiste România . în Afganistan, Pavel Silard, și-a prezentat scrisorile de acreditare regelui Mohammad Zahir Shah. Cu acest prilej, între regele Afganistanului și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială.

(Agerpres)
Cuvîntarea rostită de delegatul român

18 — Corespondentul A- Gheorghiu transmite :PARIS gerpres Al. . „La Paris a avut loc a doua conferință a asociațiilor medicale europene pentru ajutorarea Vietnamului, la care au participat reprezentanți ai a- cestor asociații din opt țări. Au fost ^xaminate posibilitățile de intensificare a ajutorului medical destinat' zonelor eliberate din Vietnamul de sud.
Complot eșuat

în Ârahia SaudiîăJEDDAH 18 (Agerpres). — în capitala Arabiei Saudite, Jeddah, s-a anunțat că a fost descoperit un complot care urmărea organizarea unei lovituri de stat, asasinarea regelui Feisal și instaurarea unui regim republican în țară. Agenția Associated Press anunță că au fost arestate 4(1 de persoane acuzate că ar fi implicate în acest complot. Se menționează, totodată, că anumite cercuri din forțele armate și poliție sînt amestecate în acest complot.

LIVORNO 18 — Corespondentul A- gerpres ” ~ cadrul VII-lea Italiene fășoară dezbaterile pe marginea portului prezentat de Agostino
N. Puicea transmite : în lucrărilor Congresului al al Confederației Generale a Muncii (C.G.I.L.) se des- ra- No- vella, secretarul general al C.G.I.L. Miercuri dimineața, reprezentanții organizațiilor sindicale de peste hotare au adus salutul lor participan- ților la congres, tuturor oamenilor muncii din Italia.Luînd cuvîntul, Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a transmis un călduros salut și mesajul de prietenie al sindicatelor din România.Subliniind tradiționala prietenie și solidaritate statornicite între Uniunea

Generală a Sindicatelor din România și Confederația Generală Italiană a Muncii, vorbitorul a relevat interesul și simpatia vie cu care urmăresc oamenii muncii, sindicatele din România activitatea C.G.I.L. Ei se bucură din inimă de succesele obținute și de noile progrese făcute în întărirea unității de acțiune a celor ce muncesc din Italia, în lupta pentru realizarea aspirațiilor lor vitale, pentru înfăptuirea obiectivelor economice și sociale.După ce a împărtășit participanților la congres preocupările și năzuințele oamenilor muncii și sindicatelor din România, Ion Cotoț a urat sindicatelor italiene succes în desfășurarea lucrărilor congresului, în lupta pentru unitatea de acțiune, progres social și pace.

mondial al femeilorLaCon-
nomgim-cehslovace

O.N.U. TREBUIE SA CUPRINDĂ

HELSINKI 18 (Agerpres). - Helsinki s-au încheiat lucrările greșului mondial al femeilor. Dezbaterile au scos în evidentă creștere; rolului femeii în viața economică, politică și social-culturală, ca și a răspunderii ei față, de marile probleme ale contemporaneității cu care este confruntată omenirea. în numeroase luări de cuvînt s-a arătat că drepturile de care se bucură femeile în țările socialiste, condițiile de muncă și de viață care Ie sînt asigurate constituie un. stimulent puternic pentru milioane de femei din lumea întreagă.S-a subliniat că problemele funda-

mentale ale emancipării femeii, cucerirea drepturilor, realizarea unor condiții mai bune de viață pentru ele și familiile lor sînt strîns legate de lupta popoarelor pentru suveranitate și triva tate, iere, de solidaritate cu lupta vietnamez, un apel către femeile din lumea întreagă de a participa la lupta popoarelor pentru cucerirea și apărarea independenței naționale, pentru pace și progres social precum și o chemare la' acțiuni comune pentru realizarea drepturilor femeilor.

tndependență națională, împo- imperialismului, pentru liber- pace și progres social. In înche- congresul a adoptat o rezoluție poporului

OSLO 18 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, Jan Marko, și-a încheiat vizita oficială în Norvegia. în cursul vizitei, el a avut convorbiri cu ministrul de externe norvegian, John Lying, în cadrul cărora au fost abordate probleme privind securitatea europeană, situația internațională actuală, precum și relațiile dintre cele două țări. Cei doi miniștri au constatat că cele două țări sînt interesate în dezvoltarea continuă a relațiilor reciproce în domeniul comerțului, științei, tehnicii și culturii.
B B E b

TOATE TARILE LUMII
O cuvîntare a lui U Thant

agențiile de presă transmit:
GENEVA 18 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Miercuri a avut loc la Geneva o ședință festivă a Conferinței Organizației Internaționale a Muncii, consacrată aniversării a 50 de ani de la crearea acestei organizații. Cu a- cest prilej a luat cuvîntul secretarul general al Națiunilor Unite. U Thant, care a insistat asupra caracterului universal pe care trebuie să-l aibă organizațiile internaționale. Referindu-se la Națiunile Unite,

subliniat că nu se coate con- o pace stabilă atîta vreme cit

Cabinetul britanic a renunțat

privind relațiile industrialeLONDRA 18 (Agerpres). — Premierul britanic, Harold Wilson, a anunțat miercuri, după o ședință a cabinetului, că guvernul său a renunțat la „Proiectul de lege cu privire la relațiile industriale". A- ceastă soluție reprezintă o victorie a sindicatelor britanice în îndelungata dispută pe marginea proiectului de lege antisindical, prin care guvernul urmărea împiedicarea așa-numitelor greve neoficiale pe calea sancționării greviștilor cu a- menzi. Ședința cabinetului a fost precedată miercuri de lungi tratative între primul ministru și reprezentanții Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.). în cursul că-

Harold Wilson a abandonat în din urmă proiectul de legerora cele menționat. Reprezentanții sindicatelor își vor asuma în schimb răspunderea' reglementării „grevelor neoficiale", soluție care a obținut acordul Consiliului general al T.U.C.

el a cepe O.N.U. nu va cuprinde toate țările lumii. „Dacă un membru al Comunității mondiale a națiunilor lipsește de la adunările noastre, a spus el. structura noastră este slăbită, iar eficacitatea noastră este limitată". U Thant si-a exprimat speranța că O.I.M. va face totul pentru a consolida și lărgi structura de universalitate a Națiunilor Unite, astfel în- cît aceasta „să reflecte realitatea politică a lumii actuale".Vorbind despre interdependenta dintre pace si justiția socială, secretarul niat că șigurată trate în diții de treaga omenire". El a deolîns totodată faptul că contrastul dintre belșug si mizerie continuă, să crească în diferite regiuni ale lumii. în ciuda existentei unor resurse considerabile. cu ajutorul cărora foamea, bolile și ignoranta ar putea fi lichidate. U Thant a lansat un apel pentru asigurarea păcii si progresului. prin mobilizarea tinerelor generații si o mai bună funcționare a instituțiilor internaționale, prin planificarea si organizarea iudicioasă a resurselor mondiale.' ' f '

general al O.N.U. a subli- „securitatea nu Poate fi a- decît nrin efortul i concen- vederea realizării unor contrai mai bune pentru în-

In orașele argenîînene 
Tucuman, Rosario si Santa 
Fe au avut loc miercuri demonstrații de solidaritate cu muncitorii greviști din Cordoba, care protestează împotriva condamnărilor pronunțate de tribunalele militare instituite după evenimentele tragice din acest oraș de la 30 mai. Aceste demonstrații s-au desfășurat, potrivit agenției France Presse, fără incidente, poliția primind ordin să evite orice noi tulburări care ar putea să ducă la agravarea situației existente. în schimb, în orașul Cordoba, , pus de luni seara sub controlul forțelor armate, au fost arestate 60 de persoane și, ca urmare a unor incidente, au fost răniți doi studenți.

o

ATAC
r'HlAMMAN 18 (Agerpres). Un purtător de cuvînt militar iordanian a anunțat că două avioane israelie- ne au trecut miercuri fluviul Iordan și au lansat rachete asupra zonei Wadi Al Yabes. La intervenția artileriei iordaniene, cele două avioane s-au retras. Purtătorul de cuvînt a precizat că raidul aerian a provocat pagube culturilor din zona citată.IERUSALIM 18 (Agerpres). — Două avioane cu reacție israeliene au atacat miercuri o serie de poziții ale artileriei iordaniene și ale organizațiilor de rezistență palesti- nene aflate dan, anunță un purtător de cuvînt israelian. la est de fluviul Ibr-

★TEL AVIV 18 (Agerpres). — Miercuri a avut loc o ședință a guvernului israelian. în cursul căreia premierul Golda Meir a prezentat un raport privind rezultatele recentei vizite oficiale întreprinse în Anglia. Un comunicat oficial dat publicității la încheierea reuniunii informează că între cele două guverne există în prezent deosebiri de opinie într-o serie de nrobleme.

în cadrul unei solemnități desfășurate la Casa Albă, ministrul de externe chilian, Gabriel Valdes, a în- mînat președintelui Nixon „Declarația de la Vina del, Mar“, document care formulează aspirațiile comune ale țărilor latino-americane privitoare la cooperarea in emisferă. In discursul rostit cu acest prilej, Valdes a declarat între altele : „Există părerea generalizată că continentul nostru primește un ajutor financiar real, dar de iapt cifrele arată contrariul. Sumele ce părăsesc continentul nostru sint de cîteva ori superioare investițiilor străine". <După cum se știe, declarația este rodul a trei sesiuni de dezbateri (două la nivel tehnic și una cu participarea miniștrilor de externe) în cadrul Comisiei speciale de coordonare lâtinp-americană (C.E.C.L.A.), unicul organism continental din care nu fac parte Statele Unite. In calitate de președinte al sesiunii C.E.C.L.A., ministrul Valdes a fost însărcinat să transmită personal textul documentului, in care figurează ca principii de bază dreptul inalienabil al fiecărei țări de a dispune liber de resursele sale naturale, necesitatea ca asistența să nu fie legată de condiții menite să lezeze suveranitatea unui stat, excluderea condiționării politice și militare din domeniul cooperării economice. Documentul mai cuprinde o serie de propuneri concrete referitoare la comerț, asistența tehnică și financiară, transporturi. cooperarea științifică etc. Este pentru prima dată cînd țările latino-americane prezintă în fața S.U.A. o „strategie comună a dezvoltării", dezaprobînd implicit rolul misiunii Rockefeller, călăuzită de vechiul criteriu de abordare separată a problemelor ridicate de aceste țări. Este semnificativ că tocmai în acest moment presa latino-americană dezvăluie faptul că ideea de a trimite un emisar special la sud de Rio Grande nu le aparține latlno- americanilor. ci președintelui Nixon, deși conform versiunii Washingtonului ea ar fi fost sugerată, în nu-

mele tuturor țărilor membre ale O.S.A., de către secretarul general al acestui organism, Galo Piaza.Declarația de la Vina del Mar este generată de realități grave. în esență, ea cuprinde revendicări privind repetatele angajamente ale S.U.A. față de țările latino-americane, angajamente care niciodată nu au fost îndeplinite. Anii trec, lumea în ansamblu suferă transformări. înnoiri, dar. în esență, procesul de pauperi-

geria, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Alger, reprezentanți ai presei.
Waldeck Rochet, secretai general al P.C. Francez, care se află pentru îngrijire medicală la Moscova, a fost supus marți unei intervenții chirurgicale — anunță ziarul „L’Huma- nite". Starea sănătății lui este satisfăcătoare.

de. politică externă ale R. F. a Germaniei. Referindu-se la relațiile dintre cele două state germane, ei a arătat că guvernul vest-german susține o îmbunătățire a climatului pe baza unor contacte și măsuri practice, dar a adăugat că nu intenționează să recunoască R. D. Germană nici de facto, nici de jure. Guvernul vest-german tinde spre ameliorarea relațiilor cu toate țările din Europa răsăriteană care doresc acest lucru.

în cadrul manifestărilor 
desfășurate sub auspiciile 
ambasadei Republicii So
cialiste România la Alger în cinstea celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, ambasadorul român Nicolae Sipoș a organizat la 17 iunie o seară de poezie românească. Au participat scriitori și oameni de cultură din Al-

Comitetul de pensii al 
personalului UNESCO, compus din reprezentanți ai statelor membre, ai salariaților și ai conducerii UNESCO, s-a întrunit la 17 iunie, la Paris. Comitetul a ales pentru perioada 1969— 1970 ca președinte al său pe reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, delegatul permanent al Republicii Socialiste România pe lingă UNESCO.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Kurt Georg Kiesinger, a prezentat în Bundestag raportul anual al guvernului, în care a trecut în revistă principalele probleme interne și

credite și investiții, s-au cifrat la două miliarde șapte sute de milioane dolari, țara a plătit ca rate de amortizare a creditelor, dobînzi și beneficii, suma de două miliarde opt sute nouăzeci de milioane dolari. Pentru amortizarea creditelor și achitarea dobînzilor. Brazilia plătește anual circa 500 milioane dolari, ceea ce reprezintă mai bine de un sfert din totalul exporturilor. Situația este și mai gravă în restul tarilor latino-
America Latină prezintă
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zare și dependență a țărilor latino- americane rămîne același. „Comerț" și „asistență" sint cuvintele cele mai des declinate în documentul amintit. Conform cifrelor oficiale, în ultimii 12 ani, Brazilia, de exemplu, a pierdut cinci miliarde de dolari de pe urma scăderii prețurilor la produsele de export, absorbite în cea mai mare parte de S.U.A. Această sumă depășește considerabil valoarea întregii asistente financiare externe obținute în aceeași perioadă. Statisticile recente publicate de Banca centrală a Braziliei arată că. în timp ce în ultimii patru ani intrările de capital străin, public și privat, sub forma de

americane. Comisia economică a O.N.U. pentru America Latină calculează că între 1951 și 1966 intrările de capital străin în această zonă geografică 'au fost de 66 800 000 000 dolari, în timp ce în afară s-a scurs o cifră aproape dublă. De reținut că perioada la care se referă aceste date coincide cu funcționarea programului „Alianța pentru progres", prezentată insistent de S.U.A. ani în șir ca model de asistentă generoasă. Nu este o noutate că. pentru toate țările Americii Latine, comerțul extern constituie sursa principală de finanțare a dezvoltării economice, completată de creditele financiare

obținute din exterior, în ambele cazuri partenerul cel mai însemnat I fiind S.U.A. Or, după cum se vede din exemplele de mai sus și din I multe altele ce pot fi menționate, co- , merțul extern și asistența financiară sînt în realitate două canale de spoliere monopolistă a Americii Latine, a resurselor ei naturale, a rezulta- I telor muncii a peste 230 milioane de oameni. înșiși afaceriștii străini re- I cunosc că fiecare dolar investit în , America Latină le aduce un beneficiu de un dolar și 78 de cenți pe, an (în realitate circa trei dolari). Oricît ar părea de paradoxal, subdezvoltata I Americă Latină finanțează de fapt superdezvoltata' Americă de Nord, I sporind într-un ritm vertiginos deca- , lajul deja enorm dintre ele. Această stare de lucruri paralizează efortu- | rile tinzînd să impulsioneze avansul economic și alimentează astfel ten- I siuni sociale tot mai dificil de controlat, așa cum o dovedesc exemple foarte recente.Presiunile pe plan social și politic impun modificări în poziția cercurilor oficiale. De. voie sau de nevoie, guvernanții latino-americani încep să ridice vocea în apărarea intereselor naționale și într-o serie de cazuri adoptă chiar măsuri concrete în acest sens. Pozițiile antiimperia- liste și de afirmare națională, susținute consecvent și ferm de forțele stîngii, își fac Ioc treptat și în sectoare care prin tradiție au fost intermediare și au colaborat cu monopolurile străine.Declarația de la Vina del Mar, în- mînată președintelui Nixon, este prima tentativă oficială a Americii Latine de a se prezenta unită și în același timp cu personalitate proprie în confruntarea de interese cu „marele vecin". De modul în care va fi tratată de Washington această ..Cartă a revendicărilor" poate depinde în mare măsură conservarea sau dezintegrarea întregului angrenaj inter- american. a cărui istorie accidentată pare să se afle acum la o răscruce | decisivă.

Buletinul oficial al Fran
ței a publicat marți un decret al ministerelor economiei, finanțelor și armatelor, în baza căruia generalul de Gaulle va beneficia de un sediu parizian, care va adăposti secretariatul său personal. Din aceleași surse, se preci- . zează că generalul de Gaulle nu intenționează să-și stabilească reședința la Paris, dar dorește să-și instaleze biroul și secretariatul personal în capitală.

Japonia a realizat anul 
treCUt cc’ ma’ mare produs național global dintre țările capitaliste, după Statele Unite — anunță Agenția pentru planificare economică. Ea a depășit astfel Republica Federală a Germaniei, care a realizat un produs național global de 132 miliarde dolari față de 141 miliarde cît a obținut Japonia.

Ambasadorul S.U.A. la 
Madrid, Robert C. Hill, a declarat că țara sa sprijină includerea Spaniei în N.A.T.O. El s-a referit la vizita pe care o face în Spania, începînd de miercuri, viitorul comandant suprem al forțelor N.A.T.O., generalul Andrew J. Goodpaster, declarînd că „această vizită semnifică sprijinul Statelor Unite pentru intrarea Spaniei N.A.T.O.".

După o campanie electorală dominată de accentuarea rivalității dintre partide, alegătorii Irlandei s-au prezentat ieri în fața urnelor pentru a alege un nou parlament. Din Dublin, capitala țării, se anunță că principalul partid, „Fianna Fail" — al cărui lider este Jack Lynch, actualul prim- ministru — a depus eforturi intensg -------- _ .----------- ,
cursul a 30 din ultimii 36 an-k. Raportul de forțe pe plan electoral a înregistrat însă anumite deplasări și, după 12 ani de guvernare neîntreruptă, „Fianna Fail" pare să-și fi slăbit pozițiile.în alegerile generale precedente din 1965 „Fianna Fail" obținuse 71 locuri în Dail (parlamentul irlandez), partidul „Fine Gael" 48 locuri, Partidul Laburist 22 locuri, iar alte formațiuni politice trei locuri. în mod rtormal, următoarele alegeri generale erau aș-

pentru a încerca să-și păstreze dominant în viața politică a așa cum izbutise și în trecut p.
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teptate abia în 1970 șl premierul Jack Lynch își exprimase în mod clar intenția de a nu întrerupe mandatul. Lucrurile s-au precipitat însă după referendumul din toamna anului trecut, cînd propunerea guvernamentală de a introduce un nou sist> "țe- lectoral a fost respinsă de .. vot masiv al alegătorilor. în ciud;--Amei ample campanii, în favoarea piț'iec- tului s-au pronunțat doar două cincimi din totalul voturilor înregistrate.Ulterior, la scăderea popularității partidului au contribuit în mare măsură repetate măsuri de majorare a poverilor fiscale, apariția unor fenomene inflaționiste, refuzul sindicatelor de a accepta un sistem restrictiv al salariilor, o ascuțire a conflictelor de muncă însoțite de greve, precum și menținerea nivelului șomajului la cifra de circa 50 000. întîmpinînd un crescînd curent potrivnic, îndeosebi atacurile concentrice ale întregii opoziții, și văzîndu-și astfel majoritatea parlamentară redusă la cîteva voturi, guvernul nu a mai avut ca alternativă decît recurgerea la alegeri generale. Votul de ieri este considerat de altfel ca fiind poate unul din cele mai importante din istoria recentă a țării, deoarece în joc se află nu numai miza puterii politice, ci și viitorul potențial al principalelor partide.Din confruntarea pozițiilor — în problemele predominant interne — pare să se desprindă constatarea unui proces de declin al partidului „Fianna Fail", căruia opoziția îi reproșează mai ales tendințe de permanentizare sterilă la cîrma țării. Pe de altă parte, „Fine Gael", care se a- dresează în special păturilor mijlocii, funcționarilor și fermierilor avuți, a început în timpul din urmă să includă în programul său și unele preocupări pentru soluționarea problemelor sociale, sperînd astfel să cîști— . ge în plus cîteva mandate. Aflat mereu pe locul trei ca forță politică, Partidul Laburist Irlandez s-a prezentat în aceste alegeri cu șanse mai mari ca altădată, îndeosebi datori- , tă faptului că beneficiază, pentru prima oară, de promisiunea unui sprijin masiv din partea conducerii sindicatelor. Platforma lui politică nu este însă privită ca suficient de „laburistă" — situîndu-se de pildă mult mai la dreapta laburiștilor britanici — ceea ce determină o anumită atitudine de neîncredere și rezerve în rîn- durile unei bune părți a muncitorilor. Totodată, laburiștii au respins ideea unei coaliții electorale cu celelalte forțe ale opoziției, micșorînd astfel șansa unei eventuale răsturnări a situației.

în urma prăbușirii unei construcții noi din orașul spaniol Segovia și-au pier
dut viafa 51 de persoane, iar alte 175 au fost rănitaI
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