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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

Delegația Partidului Comunist Ro-^ 
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar generar al Parti
dului Comunist Român, care a parti
cipat la lucrările Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa, ce a>. desfășurat la Berlin, 

tn» s, ercuri «sa>-a, in Capi
tală.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Aeronava oficială a aterizat la ora 
11,35, pe aeroportul Otopeni.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Fătan, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Iliescu, Ion Ionită, Vasile Pati- 
lineț, Mihai Telescu, Ion Ursu, do 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice și culturale.

Era de fată ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane la Bucu
rești, Hans Voss.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat, la sosire, de numeroși

locuitori ai Capitalei, care l-au acla
mat Îndelung, exprimîndu-i direct și

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, care a parti
cipat la lucrările Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa, a plecat miercuri seara spre 
patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a fost salutat cu căldu
ră, înainte de plecare, de tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania.

La aeroportul Schonefeld din Ber
lin. oaspeții români au fost conduși 
de tovarășii : Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Horst Sindermann, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.,

cald sentimentele lor de profundă 
dragoste și stimă.

★
Paul Verner, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G,. 
Gerhard Gruneberg, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Heir.z Hoffmann, mem
bru al Biroulur Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Harry Tisch. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Egon Krenz. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.

Pionieri au oferit secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
membrilor delegației, buchete de 
flori.

Au fost prezent!, de asemenea, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în R- D. Germană, Constantin 
Nită, membri ai ambasadei.

Nuijjeroși corespondenți de presă, 
fotoreporteri, operatori ai Radiotele- 
viziunii au înregistrat momentele 
plecării delegației Partidului Co
munist Român.

CONFERINȚA
partidelor comuniste și muncitorești din Europa

și-a încheiat lucrările
La 30 iunie 1976 șî-a Încheiat lu

crările Conferința partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

în cursul celei de-a doua zile a lu
crărilor au luat cuvîntul tovarășii 
Iosip Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Lars 
Werner, președintele Partidului de 
Stînga-Comuniștii din Suedia. Erich 
Honecker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Enrico 
Berlinguer secretar general al Par
tidului Comunist Italian, Dominique 
Urbany, președintele Partidului Co
munist din Luxemburg. Alvaro 
Cunhal, secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, Martin 
Gunnar Knutsen, președintele Par

tidului Comunist din Norvegia, Er- 
menengildo Gasperoni, președintele 
Partidului Comunist San Marinez, 
Jânos Kâdăr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

Cele patru ședințe din cea de-a 
doua zi a. lucrărilor au fost prezi
date de tovarășii Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez. Harilaos Florakis, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia, 
Gordon McLennan, secretar general 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Michael O’Riordan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Irlanda.

în încheierea lucrărilor, conferin
ța a hotărît să adopte și să publice 
documentul final „PENTRU PACE,

SECURITATE, COLABORARE ȘI 
PROGRES SOCIAL ÎN EUROPA".

Lucrările conferinței s-au desfă
șurat într-o atmosferă frățească, 
constructivă.

Reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești participante la 
conferință și-au exprimat convin-

gerea că realizarea marilor obiecti
ve definite în cadrul acestei impor
tante reuniuni corespunde interese
lor tuturor popoarelor și va consti
tui o Însemnată contribuție la cauza 
păcii, independentei naționale, de
mocrației șl socialismului în întreaga 
lume.

Recepție în onoarea 
participanților

După amiază. Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania a oferit o recepție în onoarea

delegațiilor care au participat la 
Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

PUBLICAM ÎN PAGINILE II ȘI III; ------------------------------------------------

DOCUMENTUL FINAL ADOPTAT DE CONFERINȚA 
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI DIN EUROPA 

„Pentru pace, securitate, colaborare 
și progres social în Europa44

----------------- ÎN PAGINILE IV-V-VI: -------------- -------------------------------------------

TEXTE REZUMATE ALE CUVlNTĂRILOR 
ROSTITE LA CONFERINȚĂ

La 30 iunie a avut loc. la 
Berlin, o întilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, cu 
tovarășul L. I. Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Efectuînd un schimb de păreri asu

pra desfășurării lucrărilor Conferin
ței partidelor comuniste și muncito
rești din Europa, și-au exprimat 
convingerea că rezultatele acestei 
conferințe vor servi la dezvoltarea 
colaborării dintre partidele comuniste, 
vor exercita o influentă favorabilă 
asupra tuturor forțelor progresiste, 
revoluționare de pe continent.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. 
Brejnev au abordat, de asemenea, 
unele probleme actuale privind adîn- 
cirea și dezvoltarea în continuare a 
legăturilor reciproce dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre 
România și Uniunea Sovietică.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Cu tovarășul Erich Honecker

între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, și tovarășul Erich 
Honecker, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a avut loc 
miercuri o intîlnire.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării, în 
continuare, pe multiple planuri, a re

lațiilor de prietenie, colaborare prie
tenească între partidele și guvernele 
celor două țări.

La întîlnire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, tovărășească, au 
luat parte tovarășii Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R.. și Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din 
partea P.S.U.G. au participat tova
rășii Hermann Axen, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Paul Verner, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

Publicăm în pagina a Ilî-a relatări de la

Întîlnirile tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu tovarășii: 

Edward Gierek 
Gustav Husak
Jânos Kâdăr
Georges Marchais

PRIMA ȘEDINȚĂ 
CAMEREI LEGISLATIVE 

A CONSILIILOR POPULARE
IN PAGINA A Vil-A
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Documentul final adoptat de Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa:

u
„PENTRU PACE, SECURITATE, COLABORARE 

Șl PROGRES SOCIAL ÎN EUROPA
în zilele de 29—30 iunie 1976 a avut 

loc la Berlin, capitala Republicii De
mocrate Germane, Conferința a 29 de 
partide comuniste și muncitorești din 
Europa. La conferință au participat 
delegațiile următoarelor partide :

PARTIDUL COMUNIST DIN 
AUSTRIA, condusă de tovarășul 
Frani Muhri, președintele parti
dului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN BEL
GIA, condusă de tovarășul Jean 
Terfve, vicepreședinte al partidului ;

PARTIDUL SOCIALIST UNIT DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL, con
dusă de tovarășul Erich Ziegler, vi
cepreședinte al partidului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN MA
REA BRITANIE, condusă de tova- 1 
Irășul Gordon McLennan, secretar 
general al partidului ;

PARTIDUL COMUNIST BULGAR, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
țirim-secretar al C.C. al P.C.B. ;

PARTIDUL COMUNIST DIN CE
HOSLOVACIA, condusă de tovară
șul Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia :

PARTIDUL PROGRESIST AL OA
MENILOR MUNCII DIN CIPRU 
(AKEL), condusă de tovarășul Hris- 
tas Petas, membru al Biroului Politic 
*1 C.C. al Partidului AKEL ;

PARTIDUL COMUNIST DIN DA
NEMARCA, condusă de tovarășul 
Knud Jespersen, președintele parti
dului ;

PARTIDUL ELVEȚIAN AL MUN
CII, condusă de tovarășul Jakob 
Lechleiter, membru al Biroului Poli
tic și secretar al C.C. al P.E.M. ;

PARTIDUL COMUNIST FINLAN
DEZ, condusă de tovarășul Aarne 
Saarinen, președintele partidului ;

PARTIDUL COMUNIST FRAN
CEZ, condusă de tovarășul Georges 
Marchais, secretar general al parti
dului ;

PARTIDUL SOCIALIST UNIT DIN 
GERMANIA, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G. ;

PARTIDUL COMUNIST GERMAN, 
condusă de tovarășul Herbert Mies, 
președintele partidului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN GRE
CIA, condusă de tovarășul Harilaos 
Florakis, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Grecia ;

PARTIDUL COMUNIST DIN IR
LANDA, condusă de tovarășul Mi
chael O’Riordan, secretar general al 
partidului ;

PARTIDUL COMUNIST ITALIAN, 
condusă de tovarășul Enrico Berlin- 
guer, secretar general al partidului ;

UNIUNEA COMUNIȘTILOR DIN 
IUGOSLAVIA, condusă de tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele U.C.I. ;

PARTIDUL COMUNIST DIN LU
XEMBURG, condusă de tovarășul 
Dominique Urbany, președintele par
tidului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN NOR
VEGIA, condusă de tovarășul Martin 
Gunnar Knutsen, președintele parti
dului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN O- 
LANDA, condusă de tovarășul Henk 
Hoekstra, președintele partidului ;

PARTIDUL MUNCITORESC UNIT 
POLONEZ, condusă de tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C.

I P.M.U.P. :
. ARTIDUL COMUNIST PORTU

GHEZ, condusă de tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general al partidu
lui ; ■

PARTIDUL COMUNIST ROMAN, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului ;

PARTIDUL COMUNIST SAN MA- 
RINEZ, condusă de tovarășul Er- 
menengildo Gasperoni, președintele 
partidului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN SPA
NIA, condusă de tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al partidu
lui ;

PARTIDUL DE STlNGA-COMU- 
NIȘTII DIN SUEDIA, condusă de 
tovarășul Lars Werner, președintele 
partidului ;

PARTIDUL COMUNIST DIN TUR
CIA, condusă de tovarășul I. Bilen, 
secretar general al partidului ;

PARTIDUL MUNCITORESC SO
CIALIST UNGAR, condusă de tova
rășul Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. ; -j

PARTIDUL COMUNIST AL U- 
NIUNII SOVIETICE, condusă de to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Reprezentanții acestor partide au 
efectuat un schimb de păreri asupra 
unui cerc limitat de probleme pri
vind lupta pentru pace, securitate, 
colaborare și progres social în Euro
pa. Fiecare partid participant la con
ferință este gata să-și aducă contri- Ț, 
butia la realizarea acestor obiective.

Participanții la conferință subli
niază hotărîrea fermă a partidelor lor 
de a desfășura și de acum Înainte o 
luptă consecventă pentru realizarea 
țelurilor păcii, democrației și progre
sului social, pe baza liniei politice, 
elaborată și adoptată de fiecare partid 
!n deplină autonomie și independență, 
potrivit condițiilor social-economice și 
politice și particularităților naționale ț 
ale țării sale — ceea ce corespunde 
intereselor generale ale clasei mun
citoare, ale maselor populare și de
mocratice din toate țările.

Ei declară cu toată claritatea că po
litica de coexistență pașnică, colabo
rarea activă între state, indiferent de 
orînduire socială, și destinderea 
Încordării internaționale corespund 
atît intereselor fiecărui popor, cît și 
cauzei progresului întregii omeniri, 
nu înseamnă in nici un caz statu- | 
quo-ul politic și social în vreo tara 
sau alta, ci. dimpotrivă, creează cele 
mai bune condiții dezvoltării lup
tei clasei muncitoare și a tuturor 
forțelor democratice, pentru respec
tarea dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege și urma liber «f- 
lea dezvoltării sale, împotriva domi
nației monopolurilor, pentru socia
lism.

★
Participanții la conferință au con

statat că in situația internațională 
s-au produs mutații pozitive esen
țiale, ca urmare a schimbării rapor
tului de forțe în favoarea cauzei 
păcii, democrației, eliberării naționa
le. independenței și socialismului, a 
Intensificării luptei maselor popu
lare. a unor largi forțe politice și so
ciale. Acestea au determinat un pro
ces de trecere de la politica de încor
dare și confruntare la începerea unui 
curs spre destindere, spre normali
zarea și dezvoltarea pe multiple pla
nuri a unor relații noi și a colaboră

rii egale In drepturi între state și 
popoare.

Pe această bază s-a creat o nouă 
situație în Europa. Probleme impor
tante. care înveninau atmosfera in
ternațională, inclusiv unele probleme 
rămase nesoluționate din timpul ce
lui de-al doilea război mondial, au 
fost rezolvate pe calea tratativelor ; 
au fost încheiate și convenite nu
meroase tratate, acorduri, declarații 
și alte înțelegeri interstatale, în spi
ritul coexistenței pașnice. Toate 
acestea au creat condiții pentru dez
voltarea unor relații noi și a colabo
rării dintre state, pentru depășirea 
divizării continentului în blocuri mi
litare opuse, pentru dezarmare.

însăși, organizarea Conferinței de 
la Helsinki pentru securitate și co
operare în Europa reflectă. în modul 
cel mai evident, schimbările care 
s-au produs pe continent ca urmare a 
victoriei popoarelor în războiul împo
triva fascismului și a afirmării voinței 
lor de a trăi și conlucra în condiții 
de pace și securitate, de a-și făuri vi
itorul în conformitate cu aspirațiile 
lor legitime. Această conferință, care 
are o importanță istorică, a elabo
rat și consacrat principiile relațiilor 
prietenești și ale colaborării dintre 
state : egalitatea suverană, respecta
rea drepturilor inerente suveranității; 
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu forța ; inviolabilitatea fron
tierelor; integritatea teritorială a sta
telor ; reglementarea pașnică a dife
rendelor ; neamestecul in treburile 
interne ; respectarea drepturilor 
omului și libertăților fundamentale, 
inclusiv a libertății de gindire, con
știință, religie sau de convingere ; 
egalitatea în drepturi a popoarelor și 
dreptul popoarelor de a dispune de 
ele insele; cooperarea între state; în
deplinirea cu bună credință a obliga
țiilor asumate conform dreptului in
ternațional.

Conferința pentru securitate și co
operare în Europa a confirmat posi
bilitatea și utilitatea reală a exami
nării și soluționării celor mai com
plexe probleme internaționale cu 
participarea tuturor țărilor interesate, 
pe baza deplinei egalități în drepturi. 
Ea a deschis noi perspective pentru 
întărirea în continuare a păcii și secu
rității, pentru dezvoltarea fructuoasă 
a relațiilor și cooperării dintre toate 
țările Europei. Aceasta va avea ur
mări pozitive pentru toate popoarele 
lumii.

Eficacitatea înțelegerilor realizate 
la Helsinki va depinde în mod hotă- 
ritor de măsura în care toate statele 
participante vor respecta cu consec
vență și rigurozitate cele zece prin
cipii convenite de ele și vor aplica 
perseverent în viață toate prevede
rile Actului final, care reprezintă un 
tot unitar. Această eficacitate va fi 
cu atît mai mare cu cît statele par
ticipante vor continua să desfășoare 
eforturi perseverente îndreptate spre 
făurirea securității europene și dez
voltarea colaborării egale în drep
turi, in spiritul înțelegerilor adop
tate la conferință. Aceasta este o 
condiție necesară pentru ca destin
derea să devină un proces continuu, 
cuprinzător, tot mai viabil și multi
lateral. După cum arată experiența 
acumulată pînă acum, realizarea a- 
cestui țel reclamă noi eforturi active 
din partea partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor demo
cratice și iubitoare de pace, a cercu
rilor largi ale opiniei publice, a ma
selor populare de pe continentul 
nostru.

în Europa occidentală, lupta demo
cratică și antifascistă a clasei munci
toare, a maselor populare s-a ridicat, 
în prezent, pe o nouă treaptă. A fost 
răsturnat regimul fascist în Portu
galia. în această tară se desfășoară 
lupta pentru profunde transformări 
democratice și sociale. A fost răs
turnată dictatura fascistă in Grecia, 
în Spania, monarhia, succesoarea ul
timului bastion al fascismului din 
Europa, încearcă să continue fran- 
chismul, în pofida opoziției crescînde 
și unite a tuturor forțelor antifas
ciste și democratice. în întreaga 
Europă capitalistă s-a extins mișca
rea oamenilor muncii și a forțelor 
progresiste care aspiră la înfăptuirea 
de transformări democratice în toa
te sferele vieții economice,, sociale 
și politice.

Participanții la conferință salută 
victoria istorică a poporului vietna
mez, victoriile popoarelor din Laos 
și Cambodgia asupra agresorilor im
perialiști și a reacțiunii interne. 
Aceste victorii, de o însemnătate 
mondială, demonstrează că nu există 
nici o forță capabilă să înfrîngă voin
ța de libertate și independentă a po
poarelor.

O contribuție importantă la cauza 
păcii' și securității a adus încheierea 
războaielor coloniale portugheze și 
cucerirea independenței naționale 
de către popoarele din Guineea-Bis- 
sau, Mozambic. Sad Tonte și Princi
pe, Insulele Capului Verde și Ango
la — ceea ce apropie căderea regimu
rilor rasiste din Africa de Șud și sti
mulează lupta tuturor celorlalte miș
cări de eliberare pentru lichidarea 
totală a colonialismului.

Eșeculblocadei imperialiste împo
triva Cubei, recunoașterea interna
țională și normalizarea relațiilor 
unui mare număr de state cu Repu
blica Democrată Germană au marcat 
contribuții de mare importanță la 
consolidarea securității internaționale 
și întărirea pozițiilor socialismului.

Toate acestea sint rezultatul luptei 
Îndelungate duse de toate forțele an- 
tiimperialiste, democratice și pro
gresiste.

Datorită dezvoltării lor, creșterii 
lor economice neîntrerupte, datorită 
caracterului orînduirii socialiste, co
respunzătoare intereselor maselor ce
lor ce muncesc, politicii lor exter
ne, orientată spre afirmarea coexis
tenței pașnice și care exercită o in
fluentă tot mai mare asupra relațiilor 
internaționale, țările socialiste joacă 
un rol remarcabil în prevenirea unui 
nou război mondial, întărirea secu
rității internaționale și continuarea 
procesului destinderii.

Popoarele care și-au cucerit liber
tatea și independenta au devenit o 
forță influentă pe plan international. 
Mișcarea țărilor nealiniate, la care 
participă majoritatea țărilor în curs 
de dezvoltare, constituie astăzi unul 
din factorii cei mai importanți ai 
politicii mondiale. Ea aduce o con
tribuție activă la lupta pentru pace, 
securitate, destindere și cooperare, 
bazată pe egalitate în drepturi, pen
tru făurirea unui sistem echitabil de 
relații politice și economice interna
ționale. la lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului, neocolonia-

lismului și a tuturor formelor de do
minație și exploatare.

în țările capitaliste se intensifică 
acțiunile clasei muncitoare și ale 
unor largi forte sociale și politice 
care militează pentru pace și cola
borare între popoare, constituind 
un factor important în lupta pentru 
consolidarea destinderii. în aceste 
țări se dezvoltă tot mai puternic 
lupta clasei muncitoare — forța 
principală a dezvoltării sociale care 
exprimă interesele tuturor maselor 
celor ce muncesc, interesele progre
sului social și ale întregii națiuni — 
precum și lupta celorlalte forte de
mocratice și antimonopoliste. Aceas
tă luptă este îndreptată împotriva 
bazelor dominației capitalului mono
polist. Pături tot mai largi ale so
cietății își dau seama de necesitatea 
istorică a înlocuirii societății capi
taliste cu societatea socialistă, care 
se făurește corespunzător voinței fie
cărui popor.

în statele neutre sporesc eforturi
le maselor populare care cer ca po
sibilitățile oferite de statutul de ne
utralitate să fie folosite mai eficient, 
în interesul păcii și întăririi securită
ții pe continentul nostru.

Lupta tuturor forțelor antiimperia- 
liste, anticolonialiste și progresiste a 
contribuit și contribuie la însănăto
șirea climatului politic în lume și 
în Europa.

Toți acești factori sînt de o im
portanță hotărîtoare pentru afirma
rea politicii de coexistentă pașnică 
și dezvoltarea colaborării active in
tre toate statele — singura alterna
tivă a unui război nuclear mondial.

Toate acestea deschid noi posibili
tăți desfășurării cu succes a luptei 
popoarelor pentru continuarea pro
cesului de transformare a relațiilor 
internaționale în Europa, în spiritul 
destinderii, pentru democrație și pro
gres, contribuie la creșterea influen
ței ideilor socialismului asupra dez
voltării sociale.

Participanții la conferință au apre
ciat progresele realizate in domeniul 
destinderii. Totodată, ei subliniază că 
pacea generală nu este încă nicidecum 
asigurată, că destinderea nu este încă 
stabilă și că importante obstacole mai 
trebuie depășite pe calea unei secu
rități și colaborări trainice.

Concentrarea pe continentul euro
pean a celor mai puternice forțe mi
litare, dispunînd de cele mai pericu
loase capacități distructive, continua
rea intensă a cursei înarmărilor, acu
mularea unor stocuri tot mai mari de 
armamente, inclusiv arme de distru
gere în masă, menținerea bazelor mi
litare și a forțelor armate străine pe 
teritoriul altor state, presiunea im
perialistă și amestecul în treburile 
interne reprezintă surse directe de 
pericole la adresa păcii, securității 
și colaborării Intre state, constituie 
tot atitea obstacole în calea înfăptui
rii năzuințelor de independentă și 
progres ale popoarelor europene.

Politica imperialismului, neocolo- 
nialismului și toate formele de asu
prire și exploatare constituie în con
tinuare principalul pericol pentru 
pacea, independenta, și egalitatea în 
drepturi a popoarelor. în același 
timp, dezvoltarea economică inegală, 
relațiile economice și politice bazate 
pe inegalitate reprezintă o sursă de 
încordare și conflicte, un serios ob
stacol în calea independentei și pro
gresului social.

Deși natura imperialismului nu 
s-a schimbat, pozițiile sale au slăbit 
ca urmare a mutațiilor petrecute în 
raportul de forțe. Aceasta își găsește 
reflectarea în faptul că el nu mai este 
in stare să elimine cuceririle istorice 
ale socialismului, să stăvilească 
ofensiva forțelor progresiste, a miș
cării pentru eliberarea și indepen
denta popoarelor.

Dificultățile imperialismului sint 
rezultatul adincirii continue a crizei 
generale a sistemului capitalist, care 
afectează toate sferele societății 
capitaliste — economice, sociale, mo
rale, politice — manifestîndu-se di
ferit, ca formă și amploare, în di
versele țări. Cu o deosebită acui
tate se manifestă asemenea, trăsături 
caracteristice ale crizei grave actuale, 
ca inflația cronică, criza sistemului 
monetar, folosirea incompletă tot 
mai accentuată a capacităților de 
producție, șomajul, care cuprinde 
milioane de oameni ai muncii. Criza 
are pretutindeni grave consecințe 
pentru condițiile de muncă și de via
ță ale clasei muncitoare, țărănimii și 
păturilor mijlocii ale populației, a- 
fectînd cu o deosebită gravitate ti
neretul și femeile, precum și _ pe 
muncitorii imigranți. Ea este înso
țită de manifestări de decădere 
morală și zguduiri care dovedesc ca
racterul politic al crizei.

Criza generează contradicții pro
funde în relațiile politice și econo
mice internaționale. Ea se reflectă 
îndeosebi in serioase conflicte co
merciale, în lupta acerbă de concu
rență între grupările monopoliste din 
diferite țări, inclusiv din țările Pie
ței comune, precum și in contradic
țiile dintre monopolurile capitaliste 
și țările în curs de dezvoltare.

Toate acestea demonstrează că 
structura economică și socială a so
cietății capitaliste se află intr-o 
contradicție din ce în ce mai acută 
cu cerințele maselor muncitoare și 
populare, cu necesitățile progresului 
social și ale unei dezvoltări politice 
democratice.

Clasa muncitoare, oamenii muncii 
din Europa capitalistă luptă pentru 
o ieșire democratică din această cri
ză, ieșire care să corespundă intere
selor maselor populare și să deschi
dă calea unei transformări socialiste 
a societății.

Cercurile reacționare ale marelui 
capital încearcă să găsească o ieșire 
din această situație, prin limitarea 
drepturilor democratice și sociale ale 
maselor populare și aruncind pe ume
rii lor poverile crizei. Totodată, aces
te forțe caută să împiedice politica de 
destindere și colaborare activă, să 
submineze rezultatele Conferinței de 
la Helsinki și să creeze din nou o 
atmosferă, de încordare și confrun
tare în relațiile interstatale. Există 
încă anumite forțe ce se pronunță 
pentru revenirea la politica „răz
boiului rece“. care a dus la divizarea 
continentului în blocuri opuse. îm
potriva acestei politici au luptat și 
luptă partidele comuniste și alte for
te democratice și iubitoare de pace.

Este necesar să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să se înceapă pro
cesul de reducere a armamentelor 
și a forțelor armate. Cheltuielile 
crescînde pentru înarmări apasă ca 
o povară tot mai grea pe umerii ce

lor ce muncesc, ai maselor populare. 
Ar fi deosebit de folositor pen
tru progresul întregii omeniri, 
dacă aceste mijloace imense ar 
fi folosite pentru ridicarea nivelului 
de viață al popoarelor, pentru înlă
turarea înapoierii economice, pentru 
acordarea de ajutor și sprijin țărilor 
în curs de dezvoltare, pentru pro
tecția mediului înconjurător.

Pentru realizarea acestor obiective 
luptă țările socialiste, țările neali
niate și alte state iubitoare de pace, 
partidele comuniste și muncitorești, 
forțele progresiste și democratice din 
Europa. înlăturarea rezistentei pe 
care o opun acestor obiective 
cercurile reacționare din țările 
N.A.T.O. și alte forțe conservatoare 
constituie o cerință urgentă, de im
portantă vitală, pentru toate popoa
rele continentului nostru.

Militînd pentru depășirea divizării 
Europei în blocuri și pentru promo
varea politicii de dezarmare, parti
dele participante la conferință se 
pronunță împotriva oricăror acțiuni 
care contravin acestei poziții.

Există o strînsă legătură reciprocă 
intre lupta pentru pace, destindere, 
securitate, pentru aplicarea în viață 
a principiilor coexistenței pașnice, 
pentru consolidarea climatului de în
credere reciprocă între popoare și 
state — și lupta oamenilor muncii 
pentru noi cuceriri economice și poli
tice, pentru progres social. Parti
dele comuniste șl muncitorești parti
cipante la conferință pornesc de la 
faptul că aceste obiective pot fi atin
se cu atît mai repede cu cît vor 
fi mai eficiente eforturile îndreptate 
spre zădărnicirea oricăror tendințe 
reacționare și autoritare, spre înce
tarea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, spre limitarea 
și înlăturarea puterii monopolurilor 
din viața diferitelor țări și pe plan 
internațional.

Ele privesc lupta pentru destindere 
ca o importantă contribuție la crea
rea unor condiții internaționale favo
rabile progresului social.. Ele con
sideră că aplicarea mereu mai largă 
a principiilor coexistenței pașnice, 
în mod deosebit in ce privește Eu
ropa, a principiilor conținute în Actul 
final al Conferinței de la Helsinki, 
creează premise favorabile indepen
denței depline și dezvoltării de sine 
stătătoare a statelor, contribuie la 
lupta popoarelor pentru progres eco
nomic și social. Aceasta creează con
diții mai favorabile luptei duse în 
țările capitaliste de mișcările care 
acționează pentru transformări demo
cratice și socialiste. Aceasta favori
zează dezvoltarea multilaterală, eco
nomică, socială și politică continuă a 
țărilor socialiste, materializarea tot 
mai deplină a posibilităților societății 
socialiste.

Ca rezultat al acțiunii tuturor aces
tor factori, crește năzuința de drep
tate și pace a popoarelor și totodată 
idealurile socialismului prind rădă
cini tot mai puternice în conștiința 
unor mase tot mai largi.

împreună cu celelalte forte demo
cratice și iubitoare de pace, partidele 
comuniste și muncitorești din țările 
europene au jucat un rol decisiv în 
acțiunile politice care au făcut posi
bilă cotitura spre destindere, spre 
consolidarea securității și a coope
rării în Europa. Și de acum înainte, 
partidele participante la conferință 
vor milita activ pentru o Europă a 
păcii, colaborării și progresului so
cial.

în acest scop, ele vor dezvolta co
laborarea și solidaritatea lor interna- 
ționalistă, tovărășească, liber consim
țită, pe baza marilor idei ale lui 
Marx, Engels și Lenin, în condițiile 
strictei respectări a egalității in 
drepturi, independenței suverane a 
fiecărui partid și neamestecului in 
treburile interne, ale respectării li
bertății de â\ alege căi diferite in 
lupta pentru transformări sociale 
progresiste, pentru socialism. Lupta 
pentru socialism în propria țară și 
răspunderea fiecărui partid față de 
propria clasă muncitoare și față de 
propriul popor sînt strîns legate de 
solidaritatea reciprocă a oamenilor 
muncii din toate țările, a tuturor 
mișcărilor progresiste și popoarelor 
în lupta pentru libertate și întărirea 
independenței, pentru democrație, 
socialism și pace în lumea întreagă.

Partidele comuniste și muncitorești 
sînt conștiente că o Europă a pro
gresului și păcii nu poate fi decît 
rezultatul eforturilor multiple, al a- 
propierii, înțelegerii reciproce și co
laborării celor mai largi forte poli
tice și sociale.

Ele consideră ca o necesitate dia
logul și colaborarea tntre comuniști 
și toate celelalte forțe democratice 
și iubitoare de pace. în acest sens, 
ele pornesc de la ceea ce le unește 
cu toate aceste forțe și militează 
pentru înlăturarea neîncrederii și a 
prejudecăților înrădăcinate care pot 
să împiedice colaborarea lor.

Ele consideră că este de datoria lor 
să atragă atenția tuturor forțelor 
populare asupra prejudiciilor pa 
care le aduce anticomunismul agre
siv dezvoltării mișcării pentru pro
gres și pace. Partidele comuniste nu 
consideră drept anticomuniști pe toți 
cei care nu sînt de acord cu politica 
lor sau care adoptă o atitudine critică 
față de activitatea lor. Anticomunis
mul a fost și rămîne un instrument 
al forțelor imperialiste și reacționa
re în lupta acestora nu numai împo
triva comuniștilor, ci și împotriva 
altor democrat! și a libertăților de
mocratice. Aceste forțe dezlănțuie 
campanii împotriva partidelor comu
niste. a țărilor socialiste, începînd 
cu Uniunea Sovietică, împotriva for
țelor socialismului și progresului, 
campanii care urmăresc să discredi
teze politica și idealurile comuniști
lor in ochii maselor populare, să 
împiedice unitatea mișcării munci
torești și colaborarea forțelor demo
cratice și populare. Este in interesul 
înfăptuirii aspirațiilor spre progres 
și dezvoltare democratică ale forțe
lor populare de a izola și învinge 
anticomunismul. Partidele comuniste 
și muncitorești vor acționa în așa 
fel incit politica și idealurile lor de 
dreptate și progres, ai căror pur
tători sint, să devină tot mai mult O 
forță în slujba celei mai largi uni
tăți a oamenilor muncii și maselor 
populare.

Participanții la conferință salută 
progresele realizate atit intr-O serie 
de țări, cit și pe, plan .internațional 
in ce privește dezvoltarea colabo
rării dintre partidele comuniste și 
partidele socialiste sau social-demo- 
crate. Ei consideră că interesele fun

damentale ale clasei muncitoare și 
ale tuturor oamenilor muncii impun 
depășirea obstacolelor existente care 
stau in calea colaborării și care 
creează dificultăți luptei maselor 
celor ce muncesc împotriva ca
pitalului monopolist, a forțelor reac
ționare și conservatoare.

Partidele comuniste și muncitorești 
participante la conferință reafirmă 
că ele resping orice politică sau ideo
logie care, prin natura sa, urmărește 
să subordoneze clasa muncitoare sis
temului capitalist. Ele subliniază 
voința lor de a acționa consecvent 
pentru întărirea partidelor lor și 
pentru extinderea legăturilor cu cla
sa muncitoare și cu toate masele 
de oameni ai muncii. în același timp, 
ele subliniază din nou că sînt gata 
să-și aducă contribuția la colabora
rea egală în drepturi cu toate for
țele democratice și, în mod deose
bit, cu partidele socialiste și social- 
democrate în lupta pentru pace, de
mocrație și progres social.

Lupta pe care o duc partidele co
muniste și forțele democratice din 
țările capitaliste ale continentului 
nostru pentru lichidarea tuturor ves
tigiilor regimurilor fasciste, pentru 
dezvoltarea democrației și pentru 
pace, împotriva amenințării crescîn
de pe care o reprezintă activitatea 
monopolurilor Internationale și a so-

1. PENTRU ADÎNCIREA PROCESULUI DESTINDERII 
PRIN ÎNFĂPTUIREA DE MĂSURI EFECTIVE

DE DEZARMARE Șl CONSOLIDARE A SECURITĂȚII 
ÎN EUROPA

ParticipantH la conferință cheamă 
Ia acțiune pentru respectarea strictă 
și transpunerea integrală în viață a 
principiilor și prevederilor cuprinse 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, a 
tuturor tratatelor și acordurilor care 
slujesc cauzei păcii și securității.

Pentru a asigura destinderii trăi
nicie, profunzime și amploare cres- 
cîndă este necesar ea hotărîrile a- 
doptate la Helsinki să fie susținute 
și întărite prin lupta maselor popu
lare pentru deplina lor înfăptuire, 
pentru înfrînarea și contracararea 
forțelor reacționare care resping re
zultatele Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa și în
cearcă să zădărnicească cursul spre 
destindere și securitatea popoarelor.

Participanții Ia conferință se pro
nunță pentru inițierea de acțiuni 
susținute ale maselor populare, ale 
tuturor forțelor iubitoare de pace — 
inclusiv prin manifestarea solidară a 
acestora — pentru a preveni cu ho- 
tărire toate încercările de amestec 
în treburile interne ale vreunei țări, 
pentru a respinge orice acțiune care 
atentează la dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a dispune in mod 
liber și suveran de soarta sa.

Pentru a consolida și adînci des
tinderea este necesar să se între
prindă măsuri concrete pentru dez
armare și edificarea, prin eforturile 
tuturor țărilor, a unei securități e- 
fective în Europa, pentru depășirea 
divizării continentului în. blocuri mi
litare. Europa poate și trebuie să 
devină un exemplu de înfăptuire 
practică a măsurilor de destindere 
în domeniul militar.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve, o importantă hotărîtoare au ac
țiunile de masă ale clasei munci
toare, ale oamenilor muncii și ale 
tuturor popoarelor de pe continen
tul nostru.

Partidele comuniste și muncito
rești din Europa adresează tuturoi 
popoarelor și guvernelor apelul rigu
ros de a acționa energic pentru :

— încetarea cursei înarmărilor de 
toate tipurile, și în primul rind a 
înarmărilor nucleare ;

— accelerarea negocierilor din ca
drul O.N.U. în problemele dezarmării 
și înfăptuirea de măsuri eficace, în
dreptate spre realizarea dezarmării 
generale și totale, sub un control in
ternațional riguros ;

— lichidarea bazelor militare stră
ine, retragerea trupelor și arma
mentelor străine de pe teritoriile 
altor state și demobilizarea acestor 
trupe ;

— reducerea sistematică a buge
telor militare ale tuturor statelor și, 
în primul rind, ale statelor nucleare, 
precum și ale altor state care dispun 
de un puternic potențial militar.

Este necesar să fie lichidat fără

2. PENTRU ERADICAREA FASCISMULUI, 
PENTRU APĂRAREA DEMOCRAȚIEI 

Șl INDEPENDENȚEI NAȚIONALE
în Spania a apărut o situație nouă. 

O luptă puternică și unită, care se 
dezvoltă tot mai deschis în țară, pre
vestește sfîrșitul apropiat al ultimului 
regim fascist din Europa.

Monarhia care guvernează în pre
zent în Spania reprezintă o conti
nuare a franchismului, refuză amnis
tierea detinutilor politici, nu recu
noaște drepturile politice și sindicale, 
recurge la măsuri de represiune îm
potriva forțelor care își manifestă 
tot mai puternic voința de comple
tă și autentică democratizare a 
țării. Participanții la conferință cer 
încetarea imediată a represiunilor și 
amnistierea neintîrziată a tuturor de- 
ținuților politici și emigranților.

Ei se pronunță împotriva oricărei 
încercări de a perpetua, indiferent de 
formă, politica franchismului și chea
mă forțele democratice și progresiste 
din Europa să-și intensifice solidari
tatea activă și concretă cu toate for
țele antifasciste din Spania in lupta 
acestora pentru democrație și liber
tate. O Spanie democratică, eliberată 
definitiv de toate vestigiile fascis
mului, constituie o necesitate vitală 
pentru securitatea și progresul Eu
ropei.

Partidele comuniste și muncitorești 

cietătilor multinaționale pentru suve
ranitatea și independenta tuturor ță
rilor are o mare importantă pentru 
transformarea Europei într-un conti
nent al păcii și progresului.

Partidele comuniste și muncitorești 
participante la conferință subliniază 
că oamenii muncii au interese comu
ne și că acțiunile lor comune joa
că un rol decisiv în apărarea eficace 
a drepturilor lor. De aceea, ele con
sideră că este important ca toți oa
menii muncii, indiferent de convin
gerile lor politice sau religioase, 
să-și unească eforturile în lupta pen
tru interesele lor vitale.

Faptul că organizațiile sindicale își 
unesc eforturile pe plan național și 
internațional face să crească influen
ta clasei muncitoare. Comuniștii vor 
continua să susțină, pe toate planu
rile. aspirația crescindă spre unitate, 
care se manifestă în rîndul organi
zațiilor sindicale, precum și acțiunile 
de sine stătătoare ale acestor orga
nizații.

Forte catolice tot mai largi, re
prezentanții altor comunități crești
ne și alți credincioși joacă un rol 
important în lupta pentru drepturi
le oamenilor muncii, pentru demo
crație și pace. Partidele comuniste 
și muncitorești sint conștiente de ne
cesitatea unui dialog și a unor ac
țiuni comune cu aceste forțe, care 

întîrziere pericolul unul război nu
clear, a cărui declanșare ar fi cea 
mai mare crimă împotriva omenirii.

Pentru aceasta se impune :
— angajamentul tuturor statelor 

de a nu recurge la folosirea armei 
nucleare și la amenințarea cu aceas
tă armă, în general de a nu recurge 
la forță și la amenințarea cu forța 
in relațiile internaționale, în nici o 
împrejurare ;

— încetarea cursei înarmărilor nu
cleare, inclusiv a mijloacelor de 
transportare la tintă a armelor nu
cleare, interzicerea tuturor experien
țelor cu arma nucleară in toate me
diile ;

— adoptarea de măsuri efective 
pentru retragerea armelor nucleare 
de pe teritoriile altor state, preîn- 
timpinarea proliferării acestora, crea
rea de zone denuclearizate, ca pași 
pe calea spre dezarmarea generală 
și totală ;

— reducerea armamentelor nucle
are și a mijloacelor de transportare 
a acestora, scoaterea lor în afara 
legii, încetarea producției și distru
gerea tuturor tipurilor de arme nu
cleare.

Este necesar ca toate statele In
teresate să aibă posibilitatea de a 
folosi energia nucleară in scopuri 
pașnice pe baza egalității în drep
turi și fără nici un fel de discrimi
nare.

Este necesar, de asemenea, să se 
militeze pentru :

— ratificarea de către toate state
le a Convenției privind interzicerea 
și distrugerea armelor bacteriologi
ce ;

— încheierea urgentă a Tratatului 
privind interzicerea și distrugerea 
armelor chimice și a altor arme de 
distrugere în masă, precum și în
cheierea unei convenții privind in
terzicerea de a se acționa asupra 
mediului ambiant și a condițiilor cli
matice in scopuri militare ;

— interzicerea proiectării și pro
ducerii de noi tipuri de arme de dis
trugere în masă și a unor noi siste
me de asemenea arme ;

— elaborarea de măsuri privind 
preîntîmpinarea apariției lntimplă- 
toare de incidente armate și a de
generării lor în crize internaționale ;

— renunțarea la orice demonstra
ții de forță îndreptate împotriva al
tor state Sau popoare. ,____

Participanții la conferință se pro
nunță pentru organizarea unor re
uniuni și conferințe interstatale con
sacrate problemelor dezarmării, asi- 
gurîndu-se condiții pentru participa
rea la tratative pe bază de egalitate 
în drepturi a tuturor statelor. Ei 
consideră că ar fi de dorit ca posi
bilitățile O.N.U. să fie mai larg fo
losite în acest scop.

Ei se pronunță pentru transforma
rea diferitelor regiuni ale Europei șl 
lumii în zone ale păcii și colaboră- 

își exprimă solidaritatea cu comuniș
tii spanioli și salută procesul de uni
tate crescindă a opoziției democra
tice, a mișcării antifasciste și demo
cratice din Spania. Unitatea și colabo
rarea acestor forțe reprezintă Condi
ția fundamentală pentru ca lupta ma
selor populare să ducă, într-un vi
itor apropiat,, la făurirea unei Spânii 
libere și democratice.

Participanții la conferință salută 
dezvoltarea progresistă a Portugaliei 
noi, eliberată de fascism la 25 aprilie 
1974. Ei sprijină fiecare pas în direc
ția unității de acțiune a comuniștilor, 
socialiștilor, a Mișcării Forțelor Ar
mate și a tuturor forțelor progresiste 
care și-au propus scopul, consa
crat in prezent prin Constituție, de a 
construi o Portugalie democratică, in
dependentă. orientată spre socialism.

Exprimîndu-și solidaritatea cu co
muniștii și cu toți democrații portu
ghezi care apără libertatea și progre
sul împotriva pericolului reacțiunii și 
fascismului, ei se pronunță cu hotă- 
rire împotriva oricărui amestec 
străin în treburile poporului portu
ghez.

Participanții la conferință își ex
primă solidaritatea cu poporul cipriot. 
Ei cer aplicarea neintîrziată a rezo- 

sînt strîns legate de lupta pen
tru dezvoltarea Europei într-un spi
rit democratic, pe calea progresului 
social.

Partidele comuniste și muncitorești 
participante la conferință se adre
sează femeilor, care participă tot mai 
mult la viata profesională și la 
lupta social-politică zilnică, cu che
marea de a-și spori contribuția Ia 
cauza comună a tuturor forțelor 
păcii și progresului social — condi
ție necesară pentru afirmarea unei 
reale egalități în ■ drepturi și eman
ciparea femeii.

Participanții la conferință sprijină 
dorința tineretului, purtătorul viito
rului continentului nostru, de a par
ticipa cu energie sporită la lupta 
pentru o Europă a păcii, progresu
lui și libertății, pentru o Europă 
orientată spre un viitor socialist.

Partidele comuniste și muncitorești 
participante la conferință se adre
sează muncitorilor și funcționarilor, 
țărănimii, păturilor mijlocii, intelec
tualității științifice și tehnice, oa
menilor de cultură, tuturor partide
lor politice, tuturor organizațiilor st 
asociațiilor de masă, tuturor oame
nilor care sînt interesați în progresul 
și viitorul pașnic al Europei, chemln- 
du-i să lupte activ pentru înfăptuirea 
următoarelor obiective :

>

rlî, fără trupe șl baze militare stră
ine.

Pornind de la legătura strînsă din
tre securitatea generală europeană 
și asigurarea securității în regiunea 
Mării Mediterane, partidele partici
pante Ia conferință se pronunță îm
potriva acumulării continue de ar
me în această regiune, pentru re
tragerea navelor cu arme nucleare 
din Marea Mediterană, pentru lichi
darea tuturor bazelor militare străi
ne și, în procesul depășirii divizării 
Europei în blocuri militare, pentru 
retragerea tuturor flotelor militare 
și trupelor străine, ceea ce ar con
tribui la transformarea Mării Medi
terane într-o mare a păcii.

Ele se pronunță pentru :
— respectarea strictă a tuturor 

tratatelor și acordurilor încheiate pri
vind limitarea și încetarea cursei 
Înarmărilor ;

— reducerea forțelor armate șl a 
armamentelor, în mod prioritar îr. 
acele regiuni în care există un pe
ricol sporit de confruntare militară, 
precum și în alte regiuni ale con
tinentului, pe calea încheierii de a- 
corduri, cu participarea tuturor sta
telor interesate, fără a se aduce 
prejudicii securității vreunei țări ;

— preîntîmpinarea creării de noi 
blocuri militare sau grupări mili
tare.

Partidele comuniste și muncitorești 
din Europa vor milita cu botărîre îm
potriva oricăror acțiuni îndreptate 
spre intensificarea cursei înarmări
lor, spre accentuarea confruntării 
militare.

în solutionarea problemelor dezar
mării și securității, care interesează în 
mod vital toate statele și popoarele 
lumii, trebuie să se țină seama de 
interesele securității tuturor țărilor și 
să se asigure participarea cu drepturi 
egale a tuturor statelor.

Convinse că depășirea divizării 
Europei în blocuri va constitui o con
tribuție esențială la realizarea secu
rității și păcii trainice pe continentul 
nostru și în întreaga lume, «rtici- 
panții la conferință se pronunț ->en- 
tru lichidarea concomitentă 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșo
via și, ca un prim pas, a organizațiilor 
lor militare. Ei militează pentru mă
suri concrete, a căror înfăptuire să 
ducă la realizarea acestui tel.

Participanții la conferință conside
ră imperios necesare încetarea și in
terzicerea propagandei consacrate 
războaielor de agresiune sau oricărei 
forme de amenințare cu forța ori de 
folosire a forței.

Este necesar, de asemenea, să se 
asigure o informare largă și sistema
tică a opiniei publice, a popoarelor 
din toate țările asupra mersului nego
cierilor și a măsurilor întreprinse 
pentru Încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmare.

luțiilor O.N.U. care prevăd respecta
rea independenței și suveranității, a 
integrității teritoriale a Republicii 
Cipru, țară nealiniată, retragerea ime
diată și necondiționată a tuturor tru
pelor străine din Cipru, reîntoarcerea 
neintîrziată a tuturor refugiaților în 
condiții de securitate, la locurile lor 
natale; reglementarea pașnică a pro
blemei cipriote prin negocieri ju
dicioase și constructive între cele 
două comunități cipriote, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, pentru 
realizarea, in condiții de libertate și 
egalitate, a unui acord care să co
respundă intereselor celor două co
munități — greacă și turcă — ale 
populației din Cipru.

Participanții la conferință îșî ex
primă solidaritatea cu lupta pe care 
comuniștii și toate forțele democra
tice din Grecia o desfășoară, după 
răsturnarea dictaturii, pentru dezvol
tarea consecvent democratică și re
înnoirea tării, pentru întărirea inde
pendenței sale naționale.

Participanții la conferință îșî ex
primă solidaritatea cu lupta dreaptă 
a forțelor democratice din Irlanda da

(Continuare in pag. a III-a)
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Nord, pentru asigurarea și înfăptuirea 
drepturilor democratice și civile.

Participants la conferință se pro
nunță cu hotărîre pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Turcia și își 
exprimă solidaritatea cu forțele de
mocratice din Turcia.

Participantii la conferință se pro
nunță împotriva oricăror forme de 
discriminare și persecutare a comu
niștilor și altor forțe progresiste, îm
potriva legislației antidemocratice din 
R.F.G. care interzice comuniștilor și 
altor democrați să exercite anumite 
profesii.

3. PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
RECIPROC AVANTAJOASE, PENTRU 0 MAI BUNĂ 

ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOARE
Participanțil la conferință pornesc 

de la faptul că dezvoltarea unei 
colaborări cuprinzînd cele mai di
verse sfere ale Activității umane 
servește întăririi păcii și securității 
popoarelor, îmbogățirii personalității 
în spiritul idealurilor păcii, democra
ției și umanismului. Premisa și con
diția indispensabilă pentru aceasta o 
constituie respectarea dreptului po
porului fiecărei țări de a-și alege și 
dezvolta în mod de sine stătător, fără 
nici un amestec din afară, sistemul 
politic, economic, social și juridic, de 
a-și apăra și spori valorile istoriei 
și culturii sale.

Participanții la conferință se adre
sează, în primul rînd, clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii cu chemarea 
de a acționa pentru adîncirea conți
nutului democratic al acestei colabo
rări, pentru participarea vie și efica
ce a organizațiilor lor la această co
laborare.

De aceea, participantii la conferin
ță cheamă la luptă pentru :

— dezvoltarea și extinderea cola
borării între state, pe plan general- 
european, în conformitate cu prin
cipiile și înțelegerile cuprinse în Ac
tul final al Conferinței de la Hel
sinki ;

— dezvoltarea colaborării economi
ca Intre toate statele europene, indi
ferent de sistemele lor economice și 
sociale, pe baza egalității în drepturi, 
respectării suveranității naționale a 
fiecărui stat și avantajului reciproc, 
ceea ce presupune aplicarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate, lichi-

4. PENTRU PACE, SECURITATE, COLABORARE, 
INDEPENDENTĂ NAȚIONALĂ Șl PROGRES SOCIAL 

ÎN ÎNTREAGA LUME
Partidele comuniste și muncitorești 

participante la conferință sînt con
vinse că lupta pentru o Europă a 
păcii, colaborării și progresului so
cial, necesitînd participarea egală în 
drepturi a tuturor țărilor, constituie o 
importantă contribuție la rezolvarea 
problemelor politice, economice și so
ciale ale întregii lumi. Mutațiile po
zitive petrecute pe continentul nos
tru creează condiții favorabile luptei 
de eliberare a popoarelor, luptei îm
potriva pericolului de război, pentru 
promovarea destinderii și în alte 
zone ale lumii, luptei popoarelor îm
potriva neocolonialismului și a tutu
ror formelor de asuprire națională. 
Partidele comuniste și muncitorești 
din Europa subliniază marea însem
nătate a obligației asumate de statele 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa de 
a dezvolta relațiile cu toate celelalte 
țări în spiritul principiilor convenite 
la Helsinki.

Totodată, lupta pe care o duc po
poarele ce și-au cucerit recent inde
pendența împotriva imperialismului și 
a oricăror forme de dominație și 
exploatare, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale cores
punzătoare intereselor tuturor po
poarelor, are o mare însemnătate în 
transformarea progresistă a lumii și 
constituie un puternic sprijin al 
lujtei popoarelor europene pentru 
pate, securitate, colaborare și progres 
•ouai.

Participanții la conferință se pro- 
nuiță pentru :

— lichidarea focarelor de război pe 
cale» tratativelor și a îndeplinirii

In timpul lucrdrilor conferinței

Pentru asigurarea democrației și 
progresului social, pentru meriținerea 
păcii și statornicirea unor relații in
ternaționale întemeiate pe încredere 
reciprocă și colaborare prietenească 
este necesar să fie eradicat fascismul, 
să fie preintîmpinată reînvierea lui 
fățișă sau voalată și să se lupte îm
potriva organizării și activității orga
nizațiilor și grupărilor fasciste, 
neofasciste și teroriste, precum și îm
potriva propagandei și acțiunilor ra
siste care au ca scop divizarea clasei 
muncitoare și a altor forțe progre
siste. în acest scop este necesar să se 
respingă orice încercare de pre
siuni externe și amestec din afară, 

darea discriminărilor șl îngrădirilor 
care frînează dezvoltarea comerțului 
general-european ; aceasta ar cores
punde pe deplin intereselor luptei oa
menilor muncii împotriva urmărilor 
crizei, cît și intereselor dezvoltării 
economice a țărilor Europei ;

— dezvoltarea colaborării în dome
niul culturii, științei și tehnicii, în- 
vățămîntului, informațiilor și contac
telor umane, în scopul unei mai bune 
cunoașteri reciproce și întăririi în
crederii, al apropierii continue între 
țările și popoarele europene, al îmbo
gățirii spirituale a vieții oamenilor, 
în condițiile deplinei egalități în 
drepturi a tuturor popoarelor și a tu
turor oamenilor, ale respectării suve
ranității și principiului neamestecu
lui în treburile interne ale fiecărei 
țări ;

— ratificarea și respectarea strictă 
de către toate statele europene a 
convențiilor internaționale, elaborate 
de O.N.U. privind drepturile omului; 
aceasta corespunde intereselor luptei 
clasei muncitoare și a tuturor oame
nilor muncii pentru drepturi sociale 
și politice reale, Inclusiv pentru drep
tul la muncă, învățătură, locuință, 
servicii sociale necesare, sprijin sufi
cient în caz de boală, invaliditate și 
bătrînețe, pentru înfăptuirea egalită
ții în drepturi a femeilor și partici
parea efectivă a oamenilor muncii la 
luarea deciziilor în problem» sociale 
și de stat ;

’ — asigurarea pentru muncitorii
imigranți de condiții identice de 
muncă și de salarizare egală cu a 
muncitorilor din țara respectivă 1 

stricte a acordurilor realizate și, îna
inte de toate, realizarea unei soluțio
nări depline și echitabile a conflic
tului din Orientul Apropiat, care să 
garanteze retragerea trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe ocu
pate în 1967, independența națională, 
securitatea și integritatea teritorială 
a tuturor statelor din această regiune 
și să asigure dreptul legitim al po
porului palestinean la un stat națio
nal propriu ; el se pronunță împo
triva oricărui amestec străin în tre
burile popoarelor din Orientul Apro
piat ;

— sprijinirea In continuare a po
poarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian în eforturile lor pentru lichi
darea daunelor provocate de războiul 
de agresiune, în lupta pentru dezvol
tarea pașnică, democratică a țărilor 
lor ;

— sprijinirea guvernului șl poporu
lui Republicii Populare Angola și 
a eforturilor lor îndreptate spre con
solidarea independenței naționale și 
dezvoltarea pe calea progresului ;

— eliberarea tuturor democraților 
și patrioților chilieni întemnițați de 
junta fascistă, intensificarea campa
niilor internaționale de solidaritate cu 
lupta poporului chilian pentru resta
bilire^ drepturilor omului și a liber
tăților democratice în Chile, pentru 
încetarea imediată a terorii și re
presiunilor față de comuniști și de 
alți democrați în Uruguay, Para
guay, Guatemala și în alte țări ale 
Americii Latine ;

— sprijinirea, prin toate mijloacele, 
a Republicii Populare Democrate Co
reene în lupta ei pentru unificarea 
pașnică și democratică a țării, fără 
amestec din afară ; 

oriunde și indiferent de forma în care 
s-ar manifesta acestea. Astăzi, mai 
mult ca oricind, e'ste necesar să se in
tensifice lupta pentru apărarea și 
dezvoltarea drepturilor democratice, 
pentru a se contracara tendința cres- 
cîndă a capitalului monopolist de a 
recurge la represiuni și la metode 
autoritare de dominație care ame
nință cuceririle popoarelor europene 
și înaintarea lor pe calea păcii și 
progresului social.

Participanții la conferință cheamă 
la intensificarea acțiunilor de masă 
în sprijinul luptei popoarelor pentru 
democrație, independentă națională 
și progres social.

drepturile sociale, culturale și poli
tice ale muncitorilor străini și ale 
familiilor lor trebuie să se bazeze pe 
principiul egalității în drepturi cu 
cetățenii din țara de reședință ; să 
fie garantate drepturile lor civile în 
patrie ;

— aplicarea în viată strictă și in
tegrală de către toate statele a pre
vederilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki referitoare la mino
ritățile naționale ;

— activizarea și sprijinirea solidară 
* luptei împotriva politicii monopo
lurilor multinaționale, politică ce se 
răsfrînge negativ asupra condițiilor 
de muncă și de viață ale oamenilor 
muncii și aduce mari prejudicii in
tereselor naționale ale popoarelor și 
suveranității statelor ;

— stimularea legăturilor între ora
șe. colective de producție, instituții 
științifice și culturale ; extinderea 
schimbului de delegații între diferite 
organizații și asociații ; dezvoltarea 
turismului ;

— asigurarea ca mijloacele de In
formare în masă să servească pretu
tindeni, pe baza unei informări obiec
tive. cunoașterii reciproce, răspindirii 
ideilor unei mai bune înțelegeri re
ciproce, întăririi climatului de în
credere și colaborare între popoare ;

— intensificarea schimbului de va
lori culturale și artistice, în vederea 
afirmării idealurilor dreptății, liber
tății, frăției și prieteniei între po
poare. Participanții la conferință s» 
adresează lucrătorilor din domeniul 
științei, culturii și artei cu che
marea de a extinde colaborarea in 
acest., domeniu.

— sprijinirea luptei antiimperialîs- 
te a popoarelor arabe, a popoarelor 
din Africa de Sud, din Namibia și 
Zimbabwe, a tuturor militanților îm
potriva colonialismului și rasismului, 
a tuturor victimelor agresiunilor ;

— îndeplinirea strictă a hotărîrilor 
Organizației Națiunilor Unite privind 
embargoul asupra comerțului cu re
gimurile rasiste, ruperea de către toa
te statele a relațiilor cu guvernul Re
publicii Sud-Africane și în primul 
rind încetarea deplină a livrărilor de 
armament către acesta.

Democratizarea relațiilor interna
ționale și dezvoltarea colaborării in
ternaționale, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc pen
tru toate popoarele, reprezintă obiec
tive importante în lupta pentru fău
rirea unei comunități internaționala 
fără imperialism și neocolonia
lism, în cadrul căreia să fie depășite 
disproporțiile profunde dintre țările 
dezvoltate și țările în curs de dezvol
tare și care să se bazeze pe deplina 
independență a fiecărei națiuni, pe 
participarea activă a fiecărei națiuni 
la soluționarea problemelor aflate 
in fața omenirii.

O largă colaborare internațională 
devine tot mai necesară pentru asi
gurarea păcii, reglementarea justă a 
conflictelor internaționale, întărirea 
securității și înfăptuirea unor măsuri 
practice de dezarmare. Ea este nece
sară pentru progresul instaură
rii unor relații economice interna
ționale noi și echitabile. Această co
laborare ar contribui, de asemenea, 
la soluționarea unor asemenea pro

bleme complexe și fundamentale cum 
sint problemele foametei în lume, 
analfabetismului, protecției mediului 
înconjurător, poluării atmosferei și 
mărilor, problemele exploatării și 
folosirii unor noi surse de energie, 
prevenirii calamităților naturale, 
profilaxia și tratarea celor mai pe
riculoase maladii.

Aceasta impune lichidarea colonia
lismului și neocolonialismului ; edifi
carea unei noi ordini economice mon
diale ; asigurarea condițiilor pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
tuturor țărilor, și în primul rînd a 
celor slab dezvoltate ; organizarea 
unei largi cooperări internaționale, 
care să sprijine eforturile proprii 
ale popoarelor din țările în curs 
de dezvoltare în direcția lichidării de
calajelor dintre ele și țările avansa
te ; exercitarea neîngrădită de că
tre fiecare popor a dreptului său de 
a dispune în mod suveran de bogă
țiile naționale ; accesul tuturor sta
telor la cuceririle științei și tehnicii 
moderne ; stabilirea unor raporturi 
echitabile între prețurile materiilor 
prime, produselor agricole și prețurile 
produselor industriale ; dezvoltarea 
largă a relațiilor comerciale, fără nici 
un fel de bariere artificiale și discri
minări. Țările europene pot să adu
că o mare contribuție la realizarea 
acestor țeluri.

Țările socialiste, mișcarea țărilor 
nealiniate, forțele revoluționare și 
progresiste din țările în curs de dez
voltare, mișcarea muncitorească și 
democratică luptă pentru afirmarea 
unor noi relații politice și economice 
internaționale, întemeiate pe legali
tate și egalitate in drepturi. Cercuri 
politice și economice tot mai largi din 
țările capitaliste își aduc, de aseme
nea, contribuția la înfăptuirea aces
tui deziderat al timpurilor noastre. 
Astfel de relații noi slujesc cauzei 
păcii, destinderii și progresului social 
în întreaga lume și corespund pe de
plin ’intereselor clasei muncitoare și 
ale maselor populare din Europa.

Partidele comuniste și muncitorești 
participante la conferință acordă o 
mare importanță rolului Organizației 
Națiunilor Unite în rezolvarea pro
blemelor internaționale cu participa
rea pe bază de egalitate a tuturor 
statelor, in promovarea înțelegerii și 
colaborării între - state, în întărirea 
securității și asigurarea unei păci 
trainice în lume.

Participanții la conferință cheamă 
pe oamenii muncii și toate forțele de
mocratice și iubitoare de pace din 
Europa să depună noi eforturi și să 
inițieze noi acțiuni pentru întărirea 
solidarității cu toate popoarele lumii 
în lupta lor pentru, libertate și in
dependență. Această luptă devine 
factorul cel mai important al ega
lității în drepturi, sociale și națio
nale. constituie o contribuție Impor
tantă la cauza păcii, securității și 
progresului social în întreaga lume.

★
Participanții Ia conferință consi

deră că realizarea obiectivelor pentru 
care militează partidele lor ar în
semna un important progres pe ca
lea transformării Europei într-un 
continent al păcii, securității, colabo
rării și progresului social. Ei subli
niază hotărîrea lor de a folosi posi
bilitățile create de destindere pentru 
obținerea unor rezultate palpabile, 
care să corespundă Intereselor de 
clasă ale oamenilor muncii, cît și 
intereselor naționale ale fiecărui po
por și intereselor progresului întregii 
omeniri.

Partidele comuniste și muncitorești 
reprezentate la conferință se pronun
ță pentru un dialog constructiv cu 
toate forțele democratice, în condi
țiile respectării depline a caracteru
lui specific și autonomiei tuturor a- 
cestor forțe, pentru realizarea unei 
colaborări rodnice în lupta pentru 
pace, securitate și progres social. Ele 
se adresează clasei muncitoare, țără
nimii, păturilor mijlocii, oamenilor de 
știință și cultură, femeilor, tineretu
lui, tuturor forțelor și partidelor pro
gresiste, democratice și iubitoare de 
pace, organizațiilor democratice de 
masă cu chemarea de a-și intensifica 
eforturile în interesul viitorului paș
nic și al înfloririi tuturor națiunilor 
și popoarelor de pe continentul nos
tru.

Au trecut peste trei decenii din ziua 
marii victorii asupra fascismului. 
Transformarea Europei într-un conti
nent al păcii trainice va fi cel mal 
bun omagiu adus tuturor acelora care 
au luptat și și-au dat viața pentru 
această victorie. Partidele comuniste 
și muncitorești participante la Con
ferința de la Berlin sînt convinse că 
transpunerea în viață a marilor o- 
biective formulate la întîlnirea lor 
corespunde intereselor tuturor popoa
relor și va constitui o contribuție im
portantă la cauza păcii, independen
ței naționale, democrației și socialis
mului pe toată planeta noastră.

Miercuri, 30 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a intîlnit cu 
tovarășul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru

Cu tovarășul Gustav Husak

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit, la 30 iunie, cu 
tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

într-o atmosferă tovărășească, da 
caldă prietenie, a avut loc un schimb 
da vederi asupra unor probleme ale

Cu tovarășul Jănos Kădăr

La 30 iunie a avut loc intilnirea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, tovarășul 
Jănos Kădăr.

în cadrul întîlniril s-a remarcat că

Cu tovarășul Georges Marchais

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, s-a intilnit miercuri cu to
varășul Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist Fran
cez. La întîlnire au luat parte tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al’ P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte Edward Babiuch, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. Andrzej Wcrb- 
lan, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Jerzy Waszczuk, membru al C.C. al 
P.M.U.P.

în cadrul întrevederii au fost abor
date unele probleme ale mișcării co
muniste înscrise pe agenda Conferin
ței partidelor comuniste și muncito
rești din Europa.

în cursul schimbului de păreri cu 

mișcării comuniste și muncitorești și, 
in acest cadru, s-a exprimat convin
gerea că actuala conferință a parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa, documentul adoptat vor 
contribui la întărirea unității parti
delor comuniste, a forțelor democra
tice, progresiste în lupta pentru în
tărirea păcii, securității și cooperării 

documentul elaborat în comun al Con
ferinței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa contribuie la în
tărirea unității partidelor comuniste 
și muncitorești, la dezvoltarea luptei 
forțelor revoluționare, democratice și 
progresiste pentru pace, securitate și 
progres social în Europa.

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Din partea P.C.F. au participat to
varășii Jean Kanapa. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., si 
Jacques Denis, membru al C.C. ăl 
P.C.F.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme legate de preocupările și 
activitatea celor două partide. Apre- 

privire la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-polone s-a exprimat deopotri
vă dorința de a se întreprinde noi pași 
în direcția adincirii prieteniei și di
versificării pe multiple planuri a co
laborării, a amplificării relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

pe continentul nostru și în întreaga 
lume.

Au fost, de asemenea, abordata 
probleme legate de dezvoltarea, în 
continuare, a bunelor relații dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, din
tre România și Cehoslovacia în fo
losul celor două popoare, al cauzei 
generale a păcii și socialismului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Jănos Kădăr și-au exprimat dorința 
de a extinde legăturile pe linie de 
partid și de stat și colaborarea româ- 
no-ungară.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

ciindu-se bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Francez, s-a exprimat dorința- 
comună de a dezvolta in continuare 
aceste relații de prietenie și solidari
tate spre folosul reciproc și în intere
sul raporturilor dintre România și 
Franța, al prieteniei tradiționale din
tre popoarele român și francez.

Intilnirea s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate tovărășească.
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Aducînd salutul P.C. Finlandez 
ți mulțumind pentru condițiile 
asigurate desfășurării conferin
ței, A. Saarinen a arătat : Faptul 
că ne-am reunit în conferința 
noastră comună subliniază legă
turile dintre partidele frățești 
marxist-leniniste și dorința par
tidelor noastre de a întări în 
continuare lupta comună pentru 
pace, democrație și socialism. 
Aș vrea să subliniez că partidul 
nostru consideră Conferința par
tidelor comuniste și muncitorești 
din Europa ca deosebit de im
portantă și valoroasă. Ca rezul
tat al muncii temeinice de pre
gătire, conferinței noastre i s-a 
prezentat proiectul unui docu
ment care conține aprecierea si
tuației actuale și deschide po
poarelor de pe continentul nos
tru o perspectivă ce corespunde 
pe deplin intereselor clasei mun
citoare șl ale tuturor popoarelor 
acestui continent, o perspectivă 
ce poate fi realizată unind for
țele largi ale păcii și progresului 
pe continentul nostru. în aceas
tă luptă partidelor comuniste 
continuă să le revină un aport 
important. Istoria demonstrează 
că partidele comuniste, care își 
bazează activitatea pe teoria ști
ințifică creată de Marx. Engels 
și Lenin despre societate, pot fi 
un factor care să unească ma
sele largi populare, forțele de 
stingă și celelalte forțe democra
tice în lupta pentru pace și 
securitatea popoarelor, pentru 
lărgirea democrației și pentru 
socialism, ele aplicînd creator 
această teorie științifică despre 
societate la condițiile concrete 
ale fiecărei țări și ale fiecărei 
situații istorice. Conferința noas
tră comună reprezintă o dovadă 
convingătoare a faptului că par
tidele comuniste de pe continen
tul nostru sint gata să se ridice 
la înălțimea responsabilităților 
lor. în această luptă este impor
tant să respingem încercările 
imperialismului și reacțiunii de 
a împiedica adîncirea procesului 
destinderii. Acest proces al des
tinderii trebuie să devină ire
versibil și trebuie să continuăm 
să progresăm pe drumul zădăr
nicirii cursei înarmărilor și pe 
calea dezarmării.

Istoria recentă a continentului 
nostru — a spus el în continua
re — dovedește că orice progres 
în asigurarea păcii și securității 
necesită lupta consecventă și 
neabătută a maselor populare. O 
cucerire importantă a consti
tuit-o încheierea cu succes a lu
crărilor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, cu 
un an în urmă, Ia Helsinki. Vor
bitorul a arătat că P.C. Finlan
dez a acordat acestei conferin

După ce a transmis partlci- 
panților la conferință salutul 
comuniștilor austrieci și a ex
primat mulțumiri gazdelor — 
P.S.U.G., Franz Muhri a arătat: 
Partidul nostru este de părere 
că principiile marxist-leniniste 
șl obiectivele comune care ne 
unesc, precum și luarea în con
siderare a diferențelor și con
dițiilor naționale în care parti
dele trebuie să acționeze în ță
rile lor constituie condiții im
portante pentru întărirea și con
solidarea cooperării noastre.

Expunînd punctul de vedere 
al Partidului Comunist din A- 
ustria față de un șir de proble
me actuale, vorbitorul a în
ceput prin a prezenta situația 
din Austria, arătînd că aceasta 
se caracterizează, printre altele, 
prin existența unui puternic 
partid socialist, care exercită o 
influentă majoră asupra mase
lor muncitoare, care conduce 
guvernul de șase ani. deține 
majoritatea absolută în parla
ment și exercită o influentă de
terminantă în cadrul Federației 
sindicatelor din Austria. Pe de 
altă parte, a arătat el — în ul
timul timp, în dezvoltarea ca
pitalismului în Austria a în
ceput o nouă etapă. Criza eco
nomică din anul trecut, înceti
nirea creșterii economice în a- 
nul acesta au adus oamenilor 
muncii o serie întreagă de po
veri sub forma unor noi creș
teri de prețuri, tarife și im
pozite, acorduri salariale mal 
puțin avantajoase și opresiune 
crescîndă în Întreprinderi pen
tru a asigura patronilor noi 
profituri maxime. Este adevă
rat că în Austria nu există un 
șomaj masiv, dar patronatul și 
guvernul folosesc situația pre
cară, preocuparea pentru locul 
de muncă, faptul că garantarea 
locurilor de muncă este esen
țială pentru muncitori și func
ționari, ca mijloace de presiune 
pentru a obține acceptarea pur 
șl simplu a acestor poveri. Con
tradicțiile, tendințele antidemo
cratice, ca și atacurile reacțio
nare și neofasciste în diferite 
domenii se intensifică.

Prezentînd politica Partidului 
Comunist din Austria, care 
combate hotârit capitalul mo
nopolist și politica partidelor 
burgheze tradiționale, președin
tele P.C. din Austria a spus : 
Considerăm că una din sarci
nile noastre esențiale este ca. 
prin contacte prietenești și prin 
discuții, să-i facem pe tovarășii 
de clasă socialiști să înțeleagă 
că contradicția principală nu 
este între comuniști și socia
liști, așa cum pretind conducă
torii dg dreapta ai partidului 
șocialist, ci între clasa munci

Cuvîntarea tovarășului 
Aarne Saarinen 

președintele Partidului Comunist Finlandez
țe o importanță Istorică, subli
niind necesitatea luptei consec
vente și ferme duse de partidele 
comuniste ani de-a rîndul pen
tru a se pune capăt evoluției 
primejdioase a războiului rece 
și pentru realizarea unei cotituri 
in direcția înfăptuirii securității 
pe continentul nostru. Un aport 
decisiv la această luptă — a 

subliniat el — l-au adus statele 
socialiste ; cuceririle lor In dez
voltarea socială și politica lor 
consecventă de pace sint apre
ciate din ce în ce mai mult și 
influența lor se extinde.

în continuare. A. Saarinen a 
prezentat poziția P.C. Finlandez 
față de evoluția situației politice 
și economice din Finlanda, pre
cum și relațiile cu celelalte par
tide politice aie țării. în perioa
da de după cel de-al doilea 
război mondial — a arătat el — 
în Finlanda a avut loc o puter
nică luptă ideologică și politică 
In legătură cu orientarea funda
mentală din politica externă a 
țării noastre și cu contribuția 
Finlandei la lupta comună a po
poarelor pentru consolidarea pă
cii. Partidul nostru comu
nist a fost practic unica 
forță politică a țării care — deși 
persecutat și trecut în ilegalita
te — a fost capabil (chiar și în 
perioada fascismului) să indice 
singura cale ce corespundea atît 
intereselor poporului nostru, cit 
și intereselor internaționalis
mului.

Subliniind că P.C. Finlandez a 
militat pentru relații bazate pe 
prietenie și colaborare cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, vorbitorul a arătat : 
Astăzi, în rîndurile poporului 
nostru s-a răspindit într-o mă
sură foarte largă convingerea că 
Finlanda duce o politică activă 
de pace și că ea trebuie să tin
dă să influențeze activ adînci
rea continuă a destinderii. Toți 
acești factori au făcut ca Fin
landa să poată să-și aducă o 
contribuție extrem de pozitivă 
la pregătirea și înfăptuirea Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Trebuie să 
subliniem însă că această situa
ție a luat naștere ca rezultat al 
luptei partidului nostru și a ce
lorlalte forțe progresiste din 
tara noastră, ca și a maselor 
largi populare.

După ce s-a referit la feno
menele de criză economică și 
de depresiune și la influențele: 
lor asupra vieții economice, po
litice si sociale din Finlanda, A. 
Saarinen a evidențiat eforturile 
comuniștilor finlandezi pentru 
constituirea unui front demo
cratic eficient îndreptat împo
triva politicii monopolurilor și 

Cuvîntarea 
Franz

tovarășului 
Muhri

președintele Partidului Comunist din Austria
toare și capital și că, pentru a 
face să triumfe o alternativă 
democratică și socialistă la sis
temul monopolist de stat bazat 
pe profit, este necesar să se 
realizeze unitatea de acțiune 
între socialiști, comuniști și oa
menii muncii catolici, precum 
și să se consolideze partidul co
munist. Aceasta constituie, de 
asemenea, condiția primordială 
pentru o schimbare a politicii 
Partidului Socialist din Austria, 
pentru o evoluție spre stingă in 
cadrul acestui partid, evoluție 
dorită la ora actuală de un 
număr destul de important de 
tovarăși de clasă social-demo- 
crați. în special din organiza
țiile tineretului șl studenților.

La ora actuală — a arătat în 
continuare Franz Muhri — parti
dul nostru desfășoară o vastă 
campanie publică împotriva po
verilor impuse oamenilor mun
cii, campanie urmărind organi
zarea de acțiuni comune pentru 
creșterea . venitului real prin 
măsuri eficiente împotriva ma
jorării prețurilor, printr-o po
litică a salariilor și socială ac
tivă și pentru o reformă fis
cală democratică. El a subliniat 
că grație acțiunii comune a co
muniștilor. socialiștilor și anti
fasciștilor catolici s-a reușit să 
se obțină interzicerea organi
zației neofasciste „Civilizația 
germană" și interzicerea unei 
mari adunări neofasciste pre
văzute să aibă loc la Graz, 
menționînd totodată și alte ac
țiuni similare pe plan social și 
politic.

Referindu-se apoi la unele 
probleme ale vieții internațio
nale, președintele P.C. din A- 
ustria a arătat : în ultimii ani 
au fost obținute progrese im
portante în Europa în lupta 
pentru pace și destindere, o 
contribuție substanțială fiind a- 
dusă de țările socialiste, de 
lupta dusă de comuniști, pre
cum șl de toate forțele demo
cratice iubitoare de pace din 
lumea capitalistă. Dar știm, de 
asemenea — a subliniat el — 
că esența capitalismului nu s-a 
schimbat și că pericolul unui 
al treilea război mondial mai 
persistă, că se fac încercări de a 
sabota procesul destinderii și de 
a împiedica eforturile reale în 
favoarea dezarmării, O aseme
nea situație impune acțiuni tot 
mai puternice și unitare din par
tea partidelor comuniste și a tu
turor forțelor progresiste de pe 
continentul european. Este vorba 
de a face Ireversibil procesul 
destinderii internaționale, de a-1 
sprijini prin dezarmare și de a 
crea condițiile cele mai propice 
pentru progresul social. Acest 
obiectiv corespunde, de aseme

în favoarea unor profunde re
forme sociale. în acest sens, el 
a vorbit despre însemnătatea 
colaborării cu Partidul Social 
Democrat, care continuă să fie 
cel mai mare partid al tării și 
este sprijinit mai ales de către 
oamenii muncii de la orașe și 
din centrele industriale, ca și de 
micii funcționari. Și partidul 
nostru comunist — a spus el — 
este sprijinit mai ales de către 
muncitorii din construcții și in
dustrie și, într-o măsură însem
nată, de către mica țărănime. 
Cele două partide muncitorești 
sînt atît de puternice încît ar 
putea influența politica tării în 
mod mai eficient decît pînă în 
prezent, pe baza unei colaborări 
durabile și planificate de co
mun acord. De aceea, partidul 
r.ostru privește permanent dez
voltarea colaborării cu Partidul 
Social-Democrat ca pe una din
tre sarcinile cele mai importan
te. Aceste eforturi au găsit in 
ultimii zece ani un sprijin din 
ce în ce mai puternic în rîndul 
membrilor și simpatizanților 
Partidului Social-Democrat, in 
special al membrilor și simpa
tizanților săi din rîndurile cla
sei muncitoare.

Abordind în continuare aspec
te ale vieții internaționale, A. 
Saarinen a arătat : Dezvoltarea 
unei largi colaborări, avanta
joasă pentru toți participanții, 
constituie astăzi o cheie pentru 
adîncirea procesului destinderii 
și este o problemă centrală, care 
se leagă și de progresul social. 
Adîncirea acestei colaborări în
tre state presupune în mod ne
cesar egalitatea în drepturi, res
pectarea intereselor reciproce și 
neamestecul în treburile inter
ne. cu alte cuvinte respectarea 
strictă a tuturor principiilor 
conținute în Actul final de la 
Helsinki.

Timpul care s-a scurs de la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare de la Helsinki confir
mă pe de o parte justețea re
zultatelor acestei conferințe si, 
pe de altă parte, faptul că im
perialismul reprezintă cea mai 
mare piedică în calea adincirii 
destinderii.

Pronunțîndu-se împotriva ori
căror încercări de amestec stră
in în evoluția internă din țările 
Europei occidentale și referin- 
du-se la progresele luptei forțe
lor înaintate din aceste țări, el 
a spus : De asemenea, toate ce
rerile de intensificare a înar
mărilor, Inclusiv a mijloacelor 
de exterminare în masă, repre
zintă o orientare periculoasă 
care contravine prevederilor 
Conferinței de la Helsinki. în 
acest sens, vorbitorul și-a ex

nea, întru totul Intereselor po
porului austriac.

îndelungata neutralitate a 
Austriei — a spus el — consti
tuie o contribuție la coexistența 
pașnică în Europa. Partidul Co
munist din Austria se angajează 
în favoarea unei politici active 
de neutralitate și pace promova
te de Austria, constînd în a păs
tra independența țării și acor- 
dind un sprijin puternic aplică
rii integrale a acordurilor de la 
Helsinki, în favoarea dezarmă
rii, păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Referindu-se în continuare Ia 
superioritatea crescîndă a socia
lismului, el a arătat că această 
superioritate se afirmă prin li
chidarea exploatării omului de 
către om. prin ritmul rapid și 
continuu de dezvoltare la nive
lul economiei, asigurărilor socia
le, în instituirea unor drepturi 
și libertăți democratice de o ca
litate superioară în favoarea oa
menilor muncii, în posibilitatea 
dezvoltării capacităților și talen
telor poporului, precum și în 
formarea unui om nou și a unor 
personalități libere, elaborînd în 
mod absolut conștient o socie
tate nouă, mai umană. Această 
superioritate a socialismului se 
manifestă, de asemenea, în poli
tica externă de pace.

După părerea Partidului Co
munist din Austria — a subli
niat el — internaționalismul pro
letar. care nu încetează să se 
îmbogățească în cursul istoriei 
luptei de clasă internaționale cu 
conținuturi noi și cu forme noi, 
constituie o armă esențială a 
luptei comune, precum și o sur
să de energie pentru activita
tea noastră. Solidaritatea cu ță
rile socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, cu clasa 
muncitoare și cu oamenii mun
cii, cu toate forțele democratice 
și pașnice de pe continentul nos
tru, pe care o reafirmăm cu pu
tere cu ocazia acestei conferin
țe, constituie un element esen
țial al politicii noastre autono
me — a subliniat el. Internațio
nalismul nostru, solidaritatea 
noastră sînt astfel conforme cu 
interesele clasei muncitoare aus
triece și cu Interesele naționale 
ale poporului nostru.

Propaganda anticomunistă în
cearcă să denatureze fidelitatea 
față de internaționalismul pro
letar, susținînd că acesta înseam
nă „abandonarea autonomiei", 
„revendicarea rolului conducător 
al P.C.U.S.". Ceea ce de fapt nu 
este deloc adevărat. Pentru par
tidul nostru, internaționalismul 
proletar, autonomia, egalitatea 
în drepturi și neamestecul, ca 
bază a relațiilor între partidele 
comuniste, nu sint contradictorii, 

primat opinia că o mare aten
ție trebuie acordată măsurilor 
care fac posibilă o orientare 
spre dezarmare și spre desfiin
țarea concomitentă a blocurilor 
militare. în măsura în care se 
obțin în acest domeniu al lup
tei succese și rezultate — a sub
liniat el — se diminuează peri
colul războiului, care continuă 
să amenințe viitorul popoarelor 
noastre și al întregii omeniri. 
Succesele în acest domeniu se 
află, de asemenea. în strinsă 
legătură cu lupta pentru pro
gres social. Noi acordăm între
gul nostru sprijin obiectivelor 
stabilite în proiectul documen
tului și sarcinilor în domeniul 
dezarmării. înfăptuirea acestor 
țeluri nu va fi simplă, dar reali
zarea'lor este posibilă dacă vom 
reuși să unim pentru această 
luptă întreaga forță comună a 
clasei muncitoare și a pături
lor muncitoare ale populației, 
toate forțele păcii. Lupta revo
luționară a popoarelor noastre, 
a clasei muncitoare din țările 
noastre pentru progres social, 
democrație și socialism are 
perspective pozitive.

în încheiere, președintele 
P.C. Finlandez a arătat : Nu
trim convingerea fermă că so
lidaritatea partidelor comuniste 
și muncitorești și colaborarea 
lor este singura capabilă să ser
vească cauza păcii, independen
ței naționale, colaborării și pro
gresului social. De aceea, aceas
tă colaborare este prețioasă și 
de mare însemnătate. Ea se 
desfășoară în condițiile respec
tării deplinei independențe a 
fiecărui partid, pe baza princi
piilor durabile ale puternicei 
solidarități internaționaliste re
ciproce, ale internaționalismului 
proletar. în acest sens, sperăm 
că colaborarea dintre partidele 
noastre va continua și se va 
dezvolta atît pe plan bilateral, 
cit și regional și pe întregul 
nostru continent. Experiența de
monstrează că schimbul de opi
nii și de experiență, care tre
buie să aibă loc în contextul 
diverselor întîlniri. seminarii și 
conferințe, este util și necesar. 
Este, de asemenea, necesar să 
se cadă de acord asupra unor 
măsuri comune care să uneas
că toate forțele progresului de 
pe continentul nostru — în pri
mul rind cele ale clasei mun
citoare — în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace, 
democrație și socialism. Vă rog, 
stimați reprezentanți ai parti
delor frățești, să transmiteți co
muniștilor din țările dv. salutul 
solidar, frățesc, de luptă al co
muniștilor finlandezi.

ci inseparabile. Autonomia noas
tră, principiul egalității în drep
turi implică acceptarea faptului 
obiectiv că U.R.S.S. — ca țara 
cea mai puternică din lagărul so
cialist — și P.C.U.S. — ca parti
dul cel mai puternic și cu ceâ\ 
mai mare experiență a mișcării' 
comuniste internaționale în lupta 
internațională de clasă. în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru eliberarea popoarelor, pentru 
pace și progres social — joacă 
un rol foarte important și pozi
tiv. Totuși, nu există un centru 
conducător al mișcării comuniste, 
nu poate să existe și nu trebuie 
să existe nici la Moscova și nici 
în altă parte a lumii. Sîntem, de 
asemenea, de părere că nu există 
un model universal de socialism, 
că nu poate exista un model 
sovietic, vest-european sau vreun 
alt model, dat fiind faptul că în 
fiecare țară trebuie să se aplice 
creator legile generale și expe
riențele dobîndite și să fie le
gate strins de particularitățile 
naționale. Partidul Comunist din 
Austria își elaborează politica în 
mod autonom, ținind seama de 
condițiile proprii din țara noas
tră. tn conformitate cu aceasta, 
noi am elăborat, de asemenea, 
concepțiile noastre program re
feritoare Ia calea austriacă spre 
socialism, pe care le-am adoptat 
la cel de-al XXII-lea Congres 
al nostru.

Socialismul și comunismul — 
a arătat Franz Muhri — nu sînt 
in contradicție cu libertatea și 
democrația. Societatea socialistă 
nu poate fi edificată nici din 
exterior, nici de către o mino
ritate. Edificarea sa nu este po
sibilă decît cu sprijinul volun
tar. conștient și activ al clasei 
muncitoare în alianță cu țăra
nii. cu micii comerciant! și cu 
intelectualii. Este vorba de un 
sprijin care nu trebuie să se 
exprime numai cu ocazia ale
gerilor parlamentare democra
tice, ci care trebuie să se ma
nifeste. de asemenea, printr-o 
participare activă la acțiunile 
extraparlamentare și în cadrul 
luptelor de masă și după instau
rarea puterii muncitorești, prin
tr-o participare activă la edifi
carea societății socialiste. Calea 
spre socialism și edificarea noii 
societăți sînt inseparabil legate 
de apărarea și extinderea drep
turilor democratice, de exerci
tarea drepturilor și libertăților 
democratice la nivel superior în 
favoarea oamenilor muncii, de 
dreptul la muncă și la asigu
rările sociale, la învățămint, 
garantarea unui serviciu me
dical satisfăcător și dreptul tu
turor cetățenilor la o locuință 
decentă, dreptul la o informa
re obiectivă, posibilitatea parti
cipării mai largi la dezbaterea 

măsurilor sociale și la adoptarea 
lor. libertatea conștiinței, egali
tatea în drepturi a femeilor.

In același timp, spunem des
chis fraților noștri de clasă so- 
cial-democrați că nu există nici 
democrație și nici libertate ab
solută pentru toți. Deși accep
tăm și luăm în considerare fap
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membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL)

După ce a transmis confe
rinței salutul călduros și frățesc 
al partidului AKEL. vorbitorul 
a apreciat că ea va lansa un 
mesaj optimist îndeosebi pentru 
poporul cipriot, care duce o luptă 
inegală și eroică împotriva ideo
logiei și practicii de interven
ție și înrobire, care în epoca 
noastră, in acest ultim sfert al 
secolului XX. se desfășoară cu 
sprijinul cercurilor celor mai 
reacționare ale imperialismului 
american și ale N.A.T.O.

Telurile conferinței de față — 
pacea, securitatea, cooperarea și 
progresul social — nu pot fi puse 
în aplicare decît în cadrul stric
tei respectări a principiilor e- 
laborate și proclamate la Hel
sinki : egalitatea suverană, res
pectarea drepturilor inerente su
veranității : nerecurgerea la for
ță sau la amenințarea cu forța ; 
inviolabilitatea frontierelor ; in
tegritatea teritorială a statelor ; 
reglementarea pașnică a dife
rendelor ; neamestecul în trebu
rile interne ; respectarea dreptu
rilor omului și libertăților fun
damentale ; egalitatea în drep
turi a popoarelor și dreptul de 
a dispune de ele însele ț coope
rarea între state ; îndeplinirea 
cu bună credință a obligațiilor 
asumate conform dreptului in
ternațional. Eficiența acestor 
principii va depinde de modul 
cum statele participante respectă 
principiile adoptate la Helsinki. 
Totuși, după cum a scos în evi
dență experiența istorică, în cele 
din urmă, voința popoarelor este 
forța care hotărăște acțiunea 
statelor, popoarele fiind făuri
toarele Istoriei. Răstimpul care 
a trecut de la reuniunea la ni
vel înalt de la Helsinki a ară
tat în mod neîndoios că mobi
lizarea maselor populare, a for
țelor democratice este o nece
sitate vitală pentru realizarea în 
practibă a declarațiilor de la 
Helsinki.

în continuare, vorbitorul s-a 
ocupat pe larg de problema ci

vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Berlinul
Transmițînd reprezentanților 

partidelor comuniste și muncito
rești din Europa salutul frățesc 
al membrilor P.S.U. din Berli
nul occidental, al președintelui 
său, tovarășul Gerhard Dane- 
lius. vorbitorul a apreciat că a- 
ceastă conferință și documentul 
care a fost redactat dovedesc 
forța mișcării, a idealurilor co
muniste, exprimînd. în același 
timp, hotărîrea partidelor comu
niste participante ca. împreună 
cu popoarele lor și pentru po
poare, să-și pună această forță 
în slujba păcii, securității, coo
perării și progresului social in 
Europa.

Vorbitorul a exprimat acordul 
partidului său cu documentul 
conferinței „Pentru pace, secu
ritate, cooperare și progres so
cial". pe care l-a apreciat ca un 
program de acțiune realist și 
constructiv în noua etapă în care 
a intrat lupta împotriva impe
rialismului. pentru consolidarea 
păcii în Europa. Conștient de 
răspunderea care îi revine fată 
de clasa muncitoare din Berlinul 
occidental și animat de spiritul 
internaționalismului proletar, 
partidul nostru — a spus vor
bitorul — este hotărît să-și adu
că contribuția la realizarea o- 
biectivelor nobile stabilite în 
comun.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că experiența P.S.U. 
din Berlinul occidental confirmă 
ideea din document, și anume că 
politica coexistenței pașnice 
creează condiții favorabile pen
tru creșterea luptei clasei mun
citoare. a tuturor forțelor de
mocratice pentru pace, democra
ție și socialism. Relația strinsă 
care există între lupta pentru 
pace și destindere și lupta pen
tru impunerea revendicărilor 
sociale și democratice ale oame
nilor muncii sînt deosebit de 
pregnante în cazul Berlinului 
occidental.

Berlinul occidental este un 
oraș ce a fost folosit timp de a- 
proape 25 de ani de către im
perialism ca un vîrf de lance și 
ca un factor de subversiune îm
potriva țărilor socialiste, în spe
cial împotriva R. D. Germane — 
a spus vorbitorul. în trecut, 
acest fapt a dus în mai multe 
rînduri la apariția unor pericole 
pentru pacea în Europa și în 
lume, iar propriei populații nu 
i-a adus decît prejudicii. Cu atît 
mai mult se resimt amplele re
zultate pozitive ale întăririi so
cialismului, ale schimbărilor in
tervenite în raportul mondial de 
forte în favoarea păcii și socia
lismului, cărora li se datorează 
și tratatele semnate între țările 
socialiste și țările capitaliste, tn 
acest context, vorbitorul a rele
vat însemnătatea Acordului 
cvadripartit cu privire la 
Berlinul occidental, arătînd că. 
pe planul dreptului interna

tul că formele de edificare a 
societății socialiste și căile spre 
socialism devin tot mai variate, 
este cert că clasa exploatatori
lor nu va renunța niciodată de 
bună voie Ia puterea sa, la bo
gățiile și privilegiile sale. De a- 
ceea, a spus el în încheiere, in
staurarea democrației socialiste 

priotă. apreciind că o,conferin
ță consacrată problemelor păcii 
în Europa trebuie să condamne 
energic faptul că imperialismul 
continuă să urzească intrigi îm
potriva Ciprului, să pregătească 
manevre sumbre și să lanseze 
planuri puciste. în cuvintare 
s-au relevat actele de violare a 
numeroaselor hotărîri și rezoluții 
ale O.N.U. care cer retragerea 
imediată a tuturor trupelor 
străine din Cipru, revenirea 
imediată a refugiaților în loca
litățile de origine, precum și o 
soluționare justă, pașnică și de
mocratică a problemei Ciprului 
prin negocieri libere, pe bază 
de egalitate. între cipriotii greci 
și turci, sub controlul O.N.U., 
fără amestec străin.

In situația gravă creată în 
urma complotului imperialiștilor 
și al executanților lor — dicta
tura militară fascistă greacă și 
cercurile reacționare de la An
kara — poporul cipriot, a spus 
în continuare vorbitorul, a găsit 
un sprijin călduros și sincer în 
rîndurile prietenilor săi adevă- 
rați și dezinteresați. Un aseme
nea ajutor au acordat partidele 
comuniste, popoarele, pe baza 
principiului internaționalismu
lui proletar. Un asemenea a- 
jutor de neprețuit a fost acor
dat Ciprului de țările socialis
te. țările neangajate, forțele de
mocratice și iubitoare de pace 
din lumea întreagă. Semnifica
ția acestui ajutor, acordat în 
numele independentei și integri
tății Ciprului, decurge nu nu
mai din rezistenta eroică a unui 
popor relativ mic, de o jumă
tate de milion de oameni ; ea 
se explică și prin faptul că în 
această regiune a Mediteranei 
de răsărit. în Cipru, nu depar
te de zonele petroliere puternic 
zguduite, la joncțiunea a trei 
continente, continuă să se În
frunte multe principii : pe de 
o parte principiile politicii 
imperialiste, de violență și 
asuprire, iar, pe de altă 

Cuvîntarea tovarășului
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țional, acesta a creat con
diții esențiale pentru ca Berlinul 
occidental să înceteze de a fi un 
punct deosebit de nevralgic în 
Europa și o permanentă sursă 
de disensiuni și conflicte inter
naționale. Tactica urmată ani 
de-a rîndul de cercurile agresi
ve, care tindea să provoace „da
rea înapoi" a socialismului por
nind din Berlinul occidental, 
precum și să împiedice acțiu
nile în favoarea salvgardării pă
cii, a eșuat. Acest lucru servește, 
așa cum confirmă viata. în spe
cial intereselor populației res
pective. ca și intereselor tuturor 
popoarelor continentului euro
pean pentru care pacea, destin
derea și securitatea constituie 
un obiectiv vital. Vorbitorul a 
arătat că prin Acordul cvadri
partit cu privire la Berlinul oc
cidental. precum și prin acordu
rile și convențiile încheiate cu 
R.D. Germană s-a confirmat că, 
pe termen lung, politica de forță 
și confruntare împotriva so
cialismului nu dă rezultate. Ber
linul occidental nu are de cîști- 
gat decît prin normalizarea re
lațiilor cu Republica Democrată 
Germană și cu celelalte state 
socialiste, decît întreținînd rela
ții bune atît în Est, cit și în 
Vest. După cUm se poate vedea 
și în cazul Berlinului occiden
tal, aplicarea politicii de coexis
tentă pașnică și destindere 
limitează posibilitățile imperia
lismului de a abate atenția, prin 
sloganurile războiului rece, de 
la contradicțiile și dificultățile 
inerente sistemului său. Tot mai 
numeroși sînt astăzi cei din Ber
linul occidental care își con
centrează atenția asupra propri
ilor probleme sociale și politice. 
Lupta muncitorilor, a altor ca
tegorii de oameni ai muncii 
pentru interesele lor fundamen
tale ia amploare. Și în Berlinul 
occidental agravarea contradic
țiilor între muncă și capital, în
tre interesele poporului și cele 
ale monopolurilor a creat con
diții mai favorabile pentru dez
voltarea conștiinței de clasă și a 
luptei de clasă.

în continuare, vorbitorul și-a 
exprimat aprobarea față de con
cluzia documentului, potrivit 
căreia esența agresivă a impe
rialismului nu s-a schimbat. în 
legătură cu aceasta, se arată că 
in Berlinul occidental anumite 
forțe încearcă, la fel ca în tre
cut, să submineze Acordul cva
dripartit și să ridice astfel noi 
obstacole în calea destinderii. 
Aceste torțe își îndreaptă prin
cipalele atacuri împotriva esen
ței Acordului cvadripartit, adică 
împotriva stării de fapt, recu
noscută acum de dreptul inter
național, anume că Berlinul oc
cidental nu este parte inte
grantă a Republicii Federale 
Germania și nu trebuie să fie 
guvernat de aceasta.

Impune lichidarea puterii mare
lui capital, lichidarea libertății 
de exploatare și opresiune de 
către capital, instaurarea unei 
solide puteri naționale exercita
te de clasa muncitoare și care 
este capabilă să ofere protecția 
necesară împotriva încercărilor 
de restabilire a capitalului mo

parte. principiile libertății, 
păcii și progresului social. Po
porul cipriot așteaptă cu opti
mism rezultatul acestei Înfrun
tări. încrederea sa în triumful 
cauzei sale provine din carac
terul integral al rezistenței pe 
care o desfășoară și care se 
cuvine să fie apreciată in cel 
mai înalt grad. Această luptă 
s-a soldat cu 8 000 de victime, 
morți și răniți, dintre care 4 000 
de membri și simpatizant! ai 
AKEL. încrederea poporului ci
priot provine, totodată, din spri
jinul pe care il acordă cauzei 
sale omenirea democratică. E- 
vocînd însemnătatea pe care a 
avut-o într-un șir de momente 
hotărîtoare ale istoriei solidari
tatea internațională, vorbitorul 
a arătat că această forță pu
ternică este folositoare și po
porului cipriot în lupta sa. Nu 
pretindem — a spus el mai de
parte — că în Cipru s-a făcut 
tot ce era imperios necesar 
pentru a se dezvolta plenar so
lidaritatea internațională. Există 
încă în Cipru forțe politice 
care, în mod conștient sau nu, 
sînt influențate de propaganda 
anticomunistă, ceea ce alimen
tează politica imperialistă ..a 
diviza pentru a stăpîni", politi
că al cărei scop în cazul de 
față este de a provoca dezbi
nare între ciprioții greci Și 
turci. în ultima vreme, în Ci
pru se fac auzite declarații, in
fluențate de anticomunism și 
antisovietism, care reclamă o 
reorientare a politicii externe 
a Ciprului, o renunțare la ne- 
apartenența sa la alianța occi
dentală, pretinzîndu-se că ast
fel s-ar putea ajunge la „o so
luționare justă a problemei 
cipriote". Marea majoritate a 
poporului cipriot consideră că 
asemenea concepții sînt irecon
ciliabile cu interesele Ciprului. 
Cercuri politice largi din Cipru 
înțeleg din ce în ce mai bine 
importanța solidarității interna
ționaliste. antiimperialiste, pen

Partidul nostru — a subliniat 
vorbitorul — continuă fără în
cetare lupta pentru a face din 
Berlinul occidental un factor 
constructiv al păcii și destinde
rii. Mobilizînd clasa muncitoare 
și pe ceilalți oameni ai muncii 
pentru continuarea politicii de 
destindere și pentru lupta în 
vederea respectării cu strictețe 
a Acordului cvadripartit, consi
derăm că contribuim la progra
mul de acțiune cuprins în do
cumentul conferinței. Fiecare 
pas făcut pe această cale nu 
poate să fie decît favorabil Ber
linului occidental, sporește via
bilitatea acestuia și servește in
tereselor populației sale.

în legătură cu constatarea 
care se face în document că di
ficultățile pe care le încearcă 
imperialismul sînt rezultatul 
unei noi agravări a crizei gene
rale a sistemului capitalist, vor
bitorul a arătat că această ana
liză este valabilă și pentru Ber
linul occidental, chiar/ dacă aci 
criza economică nu a căpătat 
aceeași amploare ca în alte țări 
din Europa vestică. în prezent, 
în Berlinul occidental se con
turează semne ale unei anumite 
stimulări a conjuncturii econo
mice. Dar situația continuă să 
se caracterizeze prin nesigu
ranță în domeniul folosirii for
ței de muncă, șomaj în rîndul 
tinerilor și prin lipsa locurilor 
de formare a cadrelor pentru 
tînăra generație. Există încă 
aproximativ 30 000 de șomeri ; 
continuă creșterea inflaționistă a 
prețurilor ; situația învățămîn- 
tului e tot mai precară. Se ac
centuează contradicția dintre ca
pital și muncă. Cei care domină 
asupra Berlinului occidental și 
îl guvernează reacționează prin 
atacuri sporite împotriva drep
turilor și libertăților democra
tice. De aceea. Partidul Socia
list Unit din Berlinul occiden
tal luptă cu hotărîre pentru în
făptuirea de reforme sociale 
profunde și pentru apărarea 
drepturilor democratice funda
mentale, pentru interesele so
ciale și politice ale oamenilor 
muncii de azi și de mîine.

Crește necontenit numărul 
muncitorilor, al funcționarilor și 
al intelectualilor hotărîți să nu 
mai rămînă pasivi față de 
atacurile îndreptate împotriva 
drepturilor lor sociale și poli
tice. Acest lucru a fost dovedit 
de greva muncitorilor tipografi, 
de mișcarea tot mai amplă pen
tru apărarea și lărgirea dreptu
rilor și libertăților democratice, 
la care participă comuniști, 
social-democrați, sindicaliști, 
democrați burghezi, tineri so
cialiști, creștini, studenți și ca
dre didactice. Locul important 
pe care îl ocupă in această luptă 
membrii de partid evidențiază 
fidelitatea consecventă a P.S.U. 

nopolist dtn Interior și din ex
terior. precum și să garanteze 
edificarea unei societăți noi, su
perioare și concretizarea în cel 
mai înalt grad a democrației 
pentru oamenii muncii. Demo
crația și socialismul constituie 
deci pentru noi o unitate inse
parabilă.

tru o soluționare justă a pro
blemei Ciprului. Din avanpos
tul luptei pentru independența 
țârii lor, unde se află situați, 
membrii partidului AKEL. a 
subliniat vorbitorul, își îndreap
tă gîndurile către toate po
poarele care continuă să lupte 
pentru democrație, independen
ță și progres social, către co
muniștii și democrații care dup 
lupta pentru libertăți democra
tice și îi asigură de sprijinul 
lor frățesc și cordial.

Arătînd că documentul con
ferinței adresează tuturor de
mocraților apelul călduros de a 
sprijini lupta poporului cipriot 
pentru o soluționare justă și 
pașnică a problemei sale, vor
bitorul a exprimat sincere mul
țumiri pentru acest sprijin. în 
context, el a relevat Însemnă
tatea notei referitoare la Cipru 
adresată recent de U.R.S.S. gu
vernelor Greciei și Turciei și 
multor altor țări. Totodată, el 
a arătat că rezoluțiile Adunării 
Generale a O.N.U. și Consiliului 
de Securitate reprezintă un spri
jin valoros pentru Cipru.

Situația care s-a creat în Ci
pru — a subliniat vorbitorul — 
reclamă o intervenție mai ac
tivă a solidarității internaționa
liste a maselor populare. In 
acest context, vorbitorul a ară
tat că in următoarele două săp- 
tămini vor Începe manifestări 
de solidaritate față de Cipru, la 
chemarea Comitetului Interna
țional de Solidaritate, cu pri
lejul Împlinirii a doi ani de Ia 
tragicele evenimente din insulă. 
Prin aceste măsuri, ca și prin 
multe altele, muncitorii, forțele 
democratice din lumea întreagă 
pot ajuta ca ciprioții greci și 
turci, ei înșiși, să poată găsi, pe 
calea convorbirilor, bazate pe e- 
galitate în drepturi, o soluție 
care să corespundă intereselor 
lor, să deschidă calea coexis
tenței pașnice, bunăstării și 
progresului social.

occidental
din Berlinul occidental față de 
propria sa linie generală, în
dreptată spre stabilirea și întă
rirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare și spre realizarea 
unei ample alianțe a tuturor 
forțelor antiimperialiste. De la 
această linie constantă a parti
dului nu ne lăsăm abătuți de 
atitudinea de refuz a anumitor 
conducători social-democrați de 
dreapta —- a spus E. Ziegler. 
Comunitatea intereselor de cla
să ale muncitorilor comuniști, 
social-democrați și creștini in 
lupta Împotriva marelui capital 
este o realitate obiectivă, care 
nu poate fi suprimată de nimeni.

Folosim prilejul — a conti
nuat vorbitorul — pentru a mul
țumi tuturor partidelor frățești 
și, prin ele, tuturor forțelor de
mocratice din țările lor pentru 
marele sprijin pe care îl dau 
mișcării pentru apărarea dreptu
rilor democratice și împotriva 
măsurilor de represiune adopta
te contra comuniștilor, social- 
democraților și democraților din 
orașul nostru.

Fiecare succes al țărilor socia
liste— a spus mai departe vor
bitorul — favorizează lupta pen
tru pace, democrație și progres 
social în Berlinul occidental și 
dă curaj tuturor membrilor și 
simpatizanților partidului nostru 
Progresele și succesele socialis
mului ne ajută în primul rind 
în lupta împotriva capitalismu
lui și imperialismului. Ele con
firmă că țelul socialist stabilii 
de congresul partidului nostru 
este just. Vorbitorul a arătat, 
de asemenea, că in ultima vre
me dușmanul de clasă și-a in
tensificat campania anticomu
nistă și antisovietică, mai ales 
în condițiile succeselor socialis
mului și ale progreselor obținute 
în aplicarea principiului coexis
tenței pașnice in relațiile dintre 
state cu regimuri sociale dife
rite. Desfășurarea luptei hotă- 
rîte împotriva acestei campanii 
este și rămine un obiectiv im
portant al P.S.U. din Berlinul 
occidental.

Fidelitatea față de învățătura 
Iui Marx, Engels și Lenln, in
ternaționalismul proletar și a- 
părarea activă a intereselor cla
sei muncitoare din Berlinul oc
cidental constituie o unitate in
separabilă pentru partidul nos
tru — a spus vorbitorul. A 
acționa In manieră internaționa- 
listă înseamnă pentru partidul 
nostru a duce în mod responsa
bil lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace, democrație 
și progres social, îndeplipîn- 
du-ne în același timp sarcinile 
reieșite din obiectivele comune 
și interesele mișcării comulniste 
mondiale. în încheiere, a fost 
exprimată convingerea (bă a- 
ceastă conferință va da n<pi im
bolduri partidelor comuniste 
participante, tuturor forțelor an
tiimperialiste In lupta pentru 
pace, democrație și socialism.
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Cuvîntarea tovarășului 
Leonid llici Brejnev 

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Adresînd un salut călduros 

participanților la Conferința 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa, mulțumiri 
cordiale Partidului Socialist 
Unit din Germania pentru or
ganizarea conferinței, tovară
șul L. Brejnev a spus : In a- 
ceastă sală se află prezenți ac
tiviști cu munci de conducere 
din 29 partide comuniste ale 
Europei. S-au adunat aici oa
meni care și-au consacrat viața 
luptei pentru drepturile poporu
lui muncitor, pentru o ordinfe 
socială nouă și justă, pentru b 
pace între popoare cu adevărat 
trainică. Partidele noastre își 
desfășoară activitatea în condi
ții diferite și rezolvă sarcini 
diferite, adaptîndu-și tactica și 
strategia la situația concretă 
din țara lor. Dar noi toți sintem 
participant! la aceeași luptă, 
> ne îndreptăm în aceeași 
-ujicție și pe noi toți ne unește 
rAelași țel final comun și no
bil. De aceea, pentru noi, co
muniștii europeni, este util ca 
în interesul cauzei noastre co
mune să facem un schimb de 
păreri, să dezbatem o temati
că atit de importantă și actuală 
ca pacea, colaborarea, securita
tea și progresul social în Eu
ropa.

într-o oarecare măsură — a 
sous în continuare vorbitorul — 
se poate considera simbolic fap
tul că ne-am întrunit tocmai 
aici, la Berlin, orașul în care 
a fost zdrobit hitlerismul. O- 
rașul care cu 30 de ani în ur
mă se afla în ruine oferă astăzi 
un minunat exemplu de renaș
tere socialistă. El este astăzi ca
pitala Republicii Democrate 
Germane, statul ale cărui preo
cupări, așa cum a reafirmat re
cent cel de-al IX-lea Congres 
al P.S.U.G., sînt legate de mun
ca pașnică, creatoare, consacra
tă viitorului comunist.

Acest Berlin ii primește cu 
ospitalitate pe comuniștii Eu
ropei, întruniți pentru a propu
ne popoarelor continentului căi 
de înaintare spre noi orizonturi 
ale păcii și progresului social. 
Acesta este intr-adevăr un in
diciu grăitor al schimbărilor 
istorice din Europa. Astăzi, con
tinentul nostru nu mai este 
nici pe departe acea Europă 
care, cu 30 de ani în urmă, a 
ieșit din cel de-al doilea război 
mondial distrusă, însingerată și 
pustiită de flăcări. Nu mai este 
nici ăcea Europă de-âcum 10— 
15 ani, din perioada „războiu
lui rece*.  S-a schimbat raportul 
forțelor de clasă pe plan inter
național și în interiorul multor 
state. A crescut mult rolul pe 
care-1 Joacă în viața socială a 
Europei clasa muncitoare și a- 
vangarda sa, partidele comu
niste.

Ceea ce au realizat popoare
le Europei este, înainte de toa
te, rodul luptei de eliberare 
împotriva agresorilor și cotropi
torilor fasciști. Europa de astăzi 
constituie, in mare măsură, ro
dul edificării cu succes a socia
lismului și comunismului într-o 
serie de țări ale continentului. 
Ea este, de asemenea, rodul 
luptei consecvente și neabătu
te pentru pace, dusă de țările 
socialiste pe arena internațio
nală.

în afară de aceasta, noua con
figurație a Europei este rezul
tatul luptei de clasă tot mai 
intense a oamenilor muncii din 
țările capitaliste, in frunte cu 
clasa muncitoare, al luptei opi
niei publice largi pentru o pace 
trainică.

O importantă trăsătură ca
racteristică a perioadei pe care 

trăim o constituie faptul că 
.este schimbări din Europa de 

astăzi se desfășoară pe fundalul 
adincirii crizei generale a ca
pitalismului. Aceasta nu este 
nicidecum numai o criză eco
nomică, ci și o criză politică și 
morală. Ea convinge tot mai 
mult masele că societatea ca
pitalistă nu are viitor, sporind 
astfel numărul adepților celei
lalte căi — calea socialistă. Vor
bitorul a subliniat că această 
criză nu poate fi oprită nici 
prin întărirea de către cercurile 
imperialiste a blocurilor politi- 
co-militare și intensificarea 
cursei înarmărilor, nici prin in
tegrarea economică a monopo
lurilor, nici prin reforme socia
le aparente, nici prin repre
siuni. Astăzi se vede mai clar 
ca oricind că imperialismul nu 
mai poate dicta destinele Eu
ropei. Acum, în determinarea a- 
cestor destine, un cuvint greu 
revine statelor socialiste, mișcă
rii muncitorești și democratice 
din țările capitalului. Și tocmai 
acestor forțe le revine meritul 
hotăritor pentru faptul că Eu
ropa trăiește de peste 30 de ani 
în condiții de pace.

Principiile coexistenței pașni
ce au devenit principala ten
dință in relațiile dintre state. 
Aceasta și-a găsit expresia cea 
mai deplină in desfășurarea cu 
succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa — victorie politică uriașă 
a forțelor păcii. Documentul fi
nal al conferinței este un cod 
bogat, multilateral, de relații și 
colaborare pașnică intre state. 
Noi dorim să transpunem în 
viață toate prevederile lui. Dar, 
mai mult decît orice, apreciem 
faptul că acest document este 
îndreptat spre asigurarea unei 
păci trainice in Europa.

Arătînd că succesele obținu
te pe calea destinderii au în
tărit forțele păcii și progresu
lui, vorbitorul a subliniat, tot
odată, că acestea au alarmat 
forțele reacțiunii și militaris
mului. pe cei care ar dori să 
întoarcă Europa și întreaga lu
me Înapoi, la vremurile „războ
iului rece" și ale echilibristicii 
pe marginea catastrofei nuclea
re. Principala reacție a forțe
lor reacțiunii constă în tendința 
de a amplifica și mai mult 
cursa înarmărilor, care a atins 
deja proporții fără precedent. 

Atit mijloace de informare In 
masă, cit și unii oameni care 
ocupă funcții de răspundere 
răspîndesc cu insistență afirma
ții absurde despre agresivitatea 
Uniunii Sovietice și a altor țări 
socialiste. Or — a spus in conti
nuare L. Brejnev — dacă ne re
ferim la Europa centrală, nu 
există mari diferențe între e- 
fectivele forțelor armate ale 
țărilor din Tratatul de la Var
șovia și ale țărilor din N.A.T.O. 
De aceea, propunem o înțele
gere cu privire la reducerea e- 
chilibrată a forțelor armate și 
a armamentelor părților (pentru 
început, cel puțin ale U.R.S.S. și 
S.U.A.), astfel incit să nu se 
schimbe raportul de forțe, iar 
cheltuielile militare ale părților 
să fie reduse și să fie micșorat 
riscul confruntării. S-ar părea 
că nimic nu poate fi mai logic 
și mai just. Dar nu este așa : 
țările N.A.T.O. încearcă cu în- 
dîrjire să obțină ca reducerea 
să nu fie echilibrată, ca rapor
tul de forțe să se modifice in 
avantajul lor — ceea ce noi 
nu putem accepta. Poziția par
tenerilor noștri occidentali la 
negocieri nu poate avea, deci, 
decît un singur sens : să frî- 
neze tratativele, să împiedice re
ducerea forțelor armate și a ar
mamentelor în Europa centrală.

în continuare au fost evocate 
diferitele inițiative sau propuneri 
formulate de Uniunea Sovietică, 
subliniindu-se că aceste propu
neri își păstrează valabilitatea. 
Majoritatea lor au intrat, alături 
de alte propuneri concrete, în 
„Programul luptei in continuare 
pentru pace și colaborare inter
națională, pentru libertatea și in
dependența popoarelor", pe care 
l-a adoptat cel de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.

în legătură cu aceasta, a spus 
in continuare vorbitorul, noi con
tinuăm să acordăm o mare im
portanță îmbunătățirii relațiilor 
sovieto-americane. O importanță 
de prim ordin ar avea încheierea 
cu succes a elaborării unui nou 
acord cu privire la limitarea ar
mamentelor strategice. în aceas
tă problemă U.R.S.S. a manifes
tat și manifestă bunăvoință, o 
atitudine constructivă. Este cu 
atit mai ciudat faptul că din 
cercurile responsabile din S.U.A. 
se aud din cînd in cînd apeluri 
la accelerarea înarmărilor, invo- 
cîndu-se tergiversarea tratative
lor cu U.R.S.S.

Nu este simplu să dezamorsezi 
butoiul cu pulbere sau, mai 
exact, arsenalul atomic în care a 
fost transformată astăzi Europa. 
Este important insă să fie puse 
bazele unui progres real în a- 
ceastă direcție. în condițiile ac
tuale sint prețioase orice măsuri 
concrete orientate spre consoli
darea și dezvoltarea începutului 
de încredere care se statorniceș
te in relațiile dintre statele din 
Est și Vest.

Fidelă spiritului și literei A- 
cordului de la Helsinki, Uniunea 
Sovietică informează cu corecti
tudine pe participanții la Con
ferința general-europeană des
pre manevrele militare efectua
te în zonele de frontieră, invită 
la ele observatori din state ve
cine.

După cum se știe, statele so
cialiste au menținut tot timpul 
propunerea de desființare con
comitentă a organizațiilor Tra
tatului Atlanticului de Nord și 
Tratatului de la Varșovia sau, 
ca un prim pas, lichidarea orga
nizațiilor lor militare. Desigur, 
noi sintem departe de a pune pe 
același plan aceste două organi
zații. Tratatul de la Varșovia 
este o organizație strict defen
sivă. în ce privește N.A.T.O., 
acest bloc a fost creat ca un in
strument de agresiune și de înă
bușire a luptei de eliberare a . 
popoarelor — și la fel a rămas și 
astăzi. Noi sintem, în mod prin
cipial, împotriva împărțirii lumii 
în blocuri militare și sintem gata 
să facem tot ce este posibil 
pentru a ajunge Ia încetarea si
multană a activității celor două 
grupări.

Popoarele europene — a spus 
în continuare L. Brejnev — sint 
moștenitoare și continuatoare 
ale nobilelor tradiții ce au deve
nit o parte constitutivă, indiso
lubilă, a culturii mondiale. Nu 
mai trebuie să spunem că aceste 
mărețe tradiții îi obligă la mult 
pe europenii epocii noastre.

Și mai este și altceva : Europa 
este sursa celor mai groaznice 
războaie din istoria omenirii. Nu 
mai puțin de sute de milioane de 
vieți omenești jertfite — acesta 
este bilanțul singeros al istoriei 
Europei pină in zilele noastre. 
Aceasta constituie, de asemenea, 
o contribuție a europenilor la is- 
tbria omenirii, dar este o contri
buție îngrozitoare, care averti
zează și obligă. Ea ne obligă să 
ne gindim la trecut în perspec
tiva viitorului.

Europa a intrat intr-o epocă 
principial nouă, radical diferită 
de tot ce a fost înainte. A nu în
țelege acest lucru ar însemna 
pentru europeni să se îndrepte 
spre o catastrofă.

„Cel ce ridică sabia . de sabie 
va pieri" — spune un vechi dic
ton. Cel ce va ridica sabia în 
Europa zilelor noastre nu va 
pieri numai el ; acela nici nu 
își poate închipui cine va mai 
pieri împreună cu el in flăcări 
— dușmani, prieteni, aliați sau 
pur și simplu vecini, apropiați 
sau îndepărtați. Cadrul european 
a devenit strimt și extrem de 
inflamabil. Pacea a devenit cu 
adevărat o necesitate vitală pen
tru Europa și europeni. Noi, co
muniștii, purtătorii celei mai 
umane concepții, considerăm că 
in prezent sint mai importante 
ca oricînd deschiderea drumului 
spre destindere militară, oprirea 
cursei înarmărilor.

Este, de asemenea, deosebit de 
importantă făurirea așa-numitei 
baze materiale a colaborării 
pașnice în Europa, bază care să 
întărească legăturile dintre po

poarele și statele europene, să 
le cointereseze tot mai mult în 
menținerea păcii. Am în vedere 
diferitele forme de colaborare 
reciproc avantajoasă: comer
țul, cooperarea în producție, 
legăturile tehnico-științifice. A- 
semenea legături corespund in
tereselor tuturor oamenilor 
muncii. Potrivit datelor publica
te în Occident, legăturile econo
mice cu țările socialiste asigură 
deja în Europa occidentală locuri 
de muncă pentru sute de mii și 
chiar milioane de oameni, in a- 
ceastă perioadă de criză. Totuși, 
și pe această cale, nu puține sînt 
obstacolele create de țările ca
pitaliste, care recurg adesea la 
măsuri discriminatorii față de 
statele socialiste.

în continuare, tovarășul L. 
Brejnev, pornind de la premisa 
că dezvoltarea unei atmosfere 
de încredere între state, atit de 
necesară pentru o pace trainică, 
cere ca popoarele să se cunoască 
și să se înțeleagă tot mai bine, 
a subliniat că din acest punct de 
vedere abordează P.C.U.S., îna
inte de toate, problemele schim
burilor culturale și contactelor 
umane. El a afirmat că statul 
sovietic stimulează pe toate 
căile schimburile culturale, le 
consacră prin intermediul acor
durilor interguvernamentale, ex
tinde de la an la an volumul 
acestora, menționind un șir de 
date concrete în acest sens. S-a 
arătat că aceste date infirmă în
cercările propagandei burgheze 
care, în scopul de a diminua 
forța de atracție a socialismului, 
de a denigra imaginea sa, a in
ventat mitul „societății închise". 
Se afirmă cum că țările socia
liste ar evita contactele cu alte 
popoare, s-ar eschiva de la 
schimburile de informații și de 
la dezvoltarea contactelor între 
oameni.

în continuare, vorbitorul a re
levat realizările obținute de 
poporul sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S., a evidențiat însemnă
tatea orientărilor trasate de 
Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S.

Avantajele socialismului ne 
permit să asigurăm creșterea 
neîntreruptă a economiei țării 
și, totodată, creșterea perma
nentă a bunăstării întregului po
por. în prezent, partidul ridică 
pe prim plan sarcina sporirii e- 
ficienței producției, a creșterii 
calității muncii sub toate aspec
tele acestei noțiuni. Aceasta im
pune o activitate uriașă în dife
rite direcții — de la înnoirea 
pe scară largă a bazei tehnice a 
producției pînă la noile mutații 
serioase in opera de educare a 
unei atitudini conștiente, comu
niste față de muncă, în opera de 
desfășurare a inițiativei maselor 
de multe milioane de oameni ai 
muncii.

Este important de subliniat că, 
dezvoltînd producția și ridicînd 
nivelul material de viață al po
porului, noi nu privim acest o- 
biectiv ca pe un scop în sine, ci 
prin prisma principalelor țeluri 
programatice ale construcției co
muniste. Este vorba, in special, 
de apropierea condițiilor de via
ță ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, obiectiv spre care 
este îndreptat într-o măsură im
portantă cursul politicii agrare 
elaborate de partidul nostru în 
ultimii ani. Este vorba și de 
ștergerea treptată a deosebirilor 
dintre munca intelectuală și cea 
fizică, la care contribuie, de e- 
xemplu, trecerea la învățămin- 
tul general obligatoriu de zece 
ani și ridicarea însemnată a ni
velului intelectual al muncii 
muncitorilor și colhoznicilor. 
Este vorba, de asemenea, de 
faptul că. desfășurînd în pro
porții fără precedent construc
ția de locuințe, am reușit să fa
cem mult pentru a asigura con
diții demne de viață pentru zeci 
de milioane de oameni ai muncii.

Succesele dezvoltării noastre 
sociale sint posibile numai ca 
rezultat al creației libere și con
știente a maselor, al folosirii tot 
mai intense de către acestea a 
drepturilor lor cetățenești, al 
participării lor tot mai active la 
modelarea tuturor laturilor vie
ții sociale. De aceea, înaintarea 
în continuare pe calea construc
ției comunismului va duce in 
mod obligatoriu și la dezvolta
rea continuă a democrației so
cialiste. în condițiile socialismu
lui s-a făurit o calitate intr-a
devăr prețioasă a omului sovie
tic : sentimentul de stâpîn al ță
rii, care înțelege bine legătura 
dintre munca sa și cauza între
gului popor, are în vedere și se 
gindește la interesele generale. 
Iar acesta nu este un oarecare 
sentiment platonic, ci un lucru 
real aparținind milioanelor de 
oameni ai muncii.

Dacă, să spunem, la noi un 
muncitor calificat, priceput, ob
ține in uzină sau pe cîmp cei 
mai buni indicatori de produc
ție, îi depășește pe tovarășii săi 
de muncă, grij^ sa constă, de 
regulă, în aceea de a transmite 
experiența sa celorlalți, de a o 
transforma intr-un bun al aces
tora. Iar la noi nu există oameni 
mai respectați decît astfel de 
fruntași în producție. Multi din 
ei sînt cunoscuți in întreaga 
țară, despre ei scriu ziarele, ei 
sînt aleși în organele puterii de 
stat.

în acest context s-a arătat că 
peste două milioane de oameni 
ai muncii sint aleși in sovie
te, aproape 30 de milioane 
de cetățeni reprezintă activul 
sovietelor, iar nouă milioane de 
oameni ai muncii lucrează în 
organele alese ale controlului 
popular, tin sub atenția lor ac
tivitatea diferitelor verigi de 
conducere, luptă împotriva ma
nifestărilor de birocratism și 
lipsă de conștiinciozitate. Sau, 
iată încă o formă de activitate 
a oamenilor muncii : în între
prinderile din U.R.S.S. au fost 
organizate, cu caracter perma
nent. consfătuiri de producție, la 
caca participă în proporție de 

65 la sută muncitori. Numai anul 
trecut au fost aplicate în viață 
peste un milion de propuneri 
privind îmbunătățirea producției 
și a condițiilor de muncă, e- 
laborate de aceste consfătuiri, 

în ampla și complexa noastră 
viață socială există, desigur, 
multe neajunsuri și probleme 
nesolufionate. pe care noi le ve
dem bine. Dar nici un fel de 
neajunsuri și greutăți nu pot să 
umbrească în conștiința noastră 
principala victorie istorică obți
nută de poporul sovietic după 
Marea Revoluție din Octombrie, 
sub conducerea P.C.U.S. — res
pectiv făurirea unei societăți e- 
liberate de dominația oligarhiei 
monopoliste, eliberate de frica 
in fața crizei, a șomajului, o 
societate fără privilegii de cas
tă sau avere, o societate sta
bilă. dinamică, unită. Se poate 
afirma cu curaj, tovarăși, că nici
odată oamenii muncii din țara 
noastră, în decursul întregii ei 
istorii, nu au avut un nivel de 
viată material atit de înalt ca 
astăzi. Niciodată nu au avut 
un nivel atît. de Înalt de în- 
vătămint și atîtea posibilități de 
acces la valorile culturale ca in 
prezent. Niciodată nu s-au sim
țit atît de încrezători în ziua de 
miine. în viitorul pașnic al pa
triei lor — ca în prezent. Iată 
în ce constă baza unității de 
nezdruncinat a partidului și po
porului în tara noastră.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că desfășurarea eve
nimentelor internaționale este 
determinată într-o măsură tot 
mai mare de forțele antiimpe- 
rialiste care militează împotriva 
asupririi si exploatării. împotri
va violentei și arbitrariului. Și 
foarte multe depind de coeziu
nea acestor forțe, de interacțiu
nea lor — în acest context a- 
firmîndu-se că solidaritatea fră
țească a țărilor socialiste mă
rește puterea fiecăreia din ele, 
colaborarea economică pe bază 
de egalitate adăugind vaste po
sibilități la propriile resurse ale 
fiecăreia.

Un rol uriaș joacă interacțiu
nea comuniștilor din țările so
cialiste și din țările capitaliste. 
Acum nouă ani. reprezentanții 
multor partide frățești din am
bele părți ale continentului nos
tru au elaborat în comun pro
gramul luptei pentru pace și 
securitate în Europa. Azi toți 
pot constata că acest program 
a fost în esență tradus în viață.

Activitatea șustinutâ a .comu
niștilor din țările Europei occi
dentale, perseverenta lor în 
lupta pentru creșterea adeziunii 
maselor, pentru unirea clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor 
capabile să lupte împotriva pu
terii monopolurilor, pentru in
staurarea unor regimuri cu a- 
devărat democratice. pentru 
crearea premiselor necesare tre
cerii spre socialism dau roa
de. Tocmai datorită luptei con
secvente și neobosite purtate 
pentru interesele fundamentale 
ale maselor largi populare, 
partidele comuniste din Italia și 
Franța, Finlanda și Portugalia, 
precum și Danemarca. R.F.G. și 
din alte țări capitaliste s-au 
transformat în forte politice cu 
autoritate. Una din mărturiile 
convingătoare ale acestui fapt a 
constituit-o succesul remarcabil 
al Partidului Comunist Italian la 
recentele alegeri parlamentare, 
succes de care ne bucurăfri cu 
toții și pentru care ii felicităm 
pe tovarășii noștri italieni.

Deosebit de important este 
faptul că, unindu-se în lupta 
împotriva cercurilor reacționare 
ale imperialismului, dezvoltînd 
relațiile de unitate cu mișcă
rile larg democratice, inclusiv cu 
social-democratii și creștinii, co
muniștii rămîn revoluționari, a- 
depți convinși ai înlocuirii orin- 
duirii capitaliste cu cea socia
listă. Ei consacră întreaga lor 
activitate soluționării acestei 
sarcini istorice.

In continuare, L. Brejnev a 
spus : Fiecare partid comunist 
este generat de mișcarea mun
citorească a tării in care acti
vează. El răspunde, pentru ac
țiunile sale, în primul rînd în 
fata oamenilor muncii din pro
pria țară, ale căror interese le 
exprimă și le apără. Tocmai a- 
ceasta creează baza solidarită
ții internaționale a comuniști
lor. Cu cit un partid comunist 
este mai influent în propria 
tară, cu atît mai substanțială 
este contribuția lui la lupta pen
tru telurile comune ale comu
niștilor pe arena internațională.

Este adevărat, uneori auzi în
trebarea : mai este actual, ca și 
înainte, internaționalismul pro
letar, nu s-a învechit oare 7 Iar 
unii își exprimă temerea : ape
lurile la întărirea legăturilor in
ternaționaliste care unesc pe co
muniști nu înseamnă oare ten
dințe de restabilire a vreunui 
cer.tru organizatoric 7 Nimeni 
— a spus vorbitorul — și nică
ieri nu lansează ideea creării 
unui asemenea centru. în ce 
privește internaționalismul pro
letar, adică solidaritatea clasei 
muncitoare, a comuniștilor din 
toate țările in lupta pentru te
lurile comune, solidaritatea lor 
cu lupta popoarelor pentru eli
berare națională și progres so
cial, colaborarea liber consim
țită a partidelor comuniste și 
muncitorești în condițiile res
pectării stricte a egalității în 
drepturi și independenței fiecă
rui partid, noi considerăm că o 
asemenea solidaritate tovără
șească. ai cărei exponenti sînt 
de peste o sută de ani comuniș
tii, își păstrează și în zilele 
noastre întreaga însemnătate 
deosebită. Ea a fost și rămine 
o armă puternică și încercată a 
partidelor comuniste și. in ge
neral a mișcării muncitorești.

Acum, cînd in unele țări din 
Europa occidentală s-a contu
rat perspectiva participării co
muniștilor la guverne, cercurile 
reacționare. îndeosebi din blo
cul N A.T.O., au dezlănțuit o 
campanie de presiuni fățișe și 
de amestec in treburile interne 

ale acestor țări. Observați îm
potriva a ce se unesc ei : îm
potriva rezultatelor unor ale
geri generale. Iată deci că poli
ticienii imperialiști, care vor
besc atît de mult despre demo
crație și libertate, sînt gata de 
fapt să suporte și una și alta 
doar în măsura în care aceasta 
nu le afectează puterea. în a- 
ceste condiții este deosebit de 
important faptul că, aici la con
ferință, demonstrăm în mod co
lectiv că partidele noastre sint 
gata să-și aducă contribuția la 
lupta pentru realizarea obiecti
velor stabilite în comun.

Există o sferă a colaborării 
noastre despre care merită să 
vorbim in mod deosebit. Este 
vorba despre unirea eforturilor 
în domeniul generalizării expe
rienței revoluționare, despre 
dezvoltarea continuă a teoriei 
comunismului științific. Fiecare 
partid participă la dezvoltarea 
teoriei revoluționare. Această 
teorie, cum pe drept a subliniat 
V.I. Lenin, se dezvoltă „din îm
binarea experienței Revoluționa
re și a gîndirii revoluționare 
din toate țările lumii".

Manifestînd o deosebită aten
ție fată de activitatea creatoare 
a celorlalte partide comuniste, 
noi pornim de la faptul că cri
teriul justeții sau, dimpotrivă, 
al injusteții unor teze nu poate 
fi decît experiența practică. De
sigur, înainte ca practica Să dea 
ultimul verdict, există posibili

prim-secretar
în numele Partidului Munci

toresc Unit Polonez, vorbitorul 
a exprimat profunda satisfacție 
față de convocarea conferin
ței și întîlnirea reprezentan
ților de frunte ai partide
lor comuniste și muncitorești 
frățești din Europa. Participanții 
abordează împreună probleme 
ale păcii, securității și progresu
lui social pe continentul nostru 
— probleme de cea mai mare 
însemnătate pentru toate po
poarele europene. Ei le abordea
ză cu întreaga răspundere fată 
de popoarele lor, pătrunși de 
sentimentul solidarității interna
ționale, bazate pe principiile 
ideologiei marxist-leniniste și pe 
încrederea în succesul luptei fie
căruia dintre partide și al în
tregii mișcări. Tocmai acesta 
este conținutul, caracterul și e- 
sența documentului de bază al 
conferinței, elaborat in comun, 
în spiritul deplinei egalități, al 
înțelegerii reciproce și al coope
rării solidare. Apreciindu-1 ca 
un document bun, vorbitorul a 
spus că el corespunde interese
lor vitale ale popoarelor, aspira
țiilor forțelor progresului, repre
zintă un program care răspunde 
cerințelor prezentului și viitoru
lui Europei.

în ultimele trei decenii ale 
perioadei postbelice — a spus 
mai departe Edward Gierek — 
în situația și în viața Europei au 
intervenit profunde mutații so- 
cial-economice și politice. întîl
nirea de față are loc la un an 
de la semnarea Ia Helsinki a 
Actului final'al Conferinței pen
tru securitate și cooperare, care 
constituie o importantă Cartă a 
păcii în Europa. în prezent s-a 
pășit într-o nouă etapă a evo
luției situației de pe continentul 
nostru, care reclamă soluționarea 
multor probleme, dar care des
chide, totodată, perspective largi 
luptei pentru asigurarea conti
nuității în viitor a păcii, men
ținută timp de peste 30 de ani, 
pentru securitatea de nezdrun
cinat a tuturor popoarelor, pen
tru colaborarea largă și priete
nească între ele, pentru adin- 
cirea progresului social.

Socialismul — a spus mai de
parte vorbitorul — este princi
pala forță motrice a marilor 
transformări progresiste, sociai- 
economice și politice din Europa 
și, totodată, principala forță care 
generează pacea. în Polonia, 
orînduirea nouă, socialistă, a 
creat condiții nu numai pentru 
refacerea rapidă a țării distruse 
in proporții enorme de război, ci, 
de asemenea, pentru depășirea 
răminerii în urmă pe plan so
cial-economic, moștenită de pe 
vremea împărțirii Poloniei, a 
guvernelor burghezo-moșierești, 
pentru transformarea țării din- 
tr-o țară agrar-industrială într-o 
țară industrial-agrară. Socialis
mul a adus Poloniei o profundă 
democratizare a societății. Este 
vorba, in primul rînd, de demo
cratizarea bazei, adică a rela
țiilor de producție, ceea ce are 
o însemnătate determinantă. Tot
odată, este vorba despre demo
cratizarea care se adîncește in 
permanență in ceea ce privește 
suprastructura, adică democra
tizarea vieții sociale și politice. 
Prin dezvoltarea democrației so
cialiste, statul dictaturii prole
tariatului se transformă într-un 
stat al întregii națiuni, al cărui 
sprijin îl constituie clasa mun
citoare, alianța sa cu țărănimea 
și cu intelectualitatea. Acest lu
cru și-a găsit expresie în modi
ficările aduse recent constituției. 
Principiile socialiste și democra
tice sint afirmate zi de zi în 
practica vieții, in stilul activită
ții politice și statale, in legătura 
permanentă cu masele. înainte 
de adoptarea unor hotărîri in 
toate problemele importante 
pentru țară și pentru popor, ma
sele sint consultate cu răspunde
re. Această metodă, nicidecum 
lesnicioasă, se dovedește justă 
și rodnică, apreciată de popor 
și de partid. Ca și multe alte 
țări, noi — a spus vorbitorul — 
trebuie să depășim diverse di
ficultăți, în ultimul timp, inclu
siv consecințele negative ale re
cesiunii economice șl ale infla
ției din lumea capitalistă. Vom 
transpune însă in viață, și pe 
viitor, cu consecvență strategia 
social-economică îndreptată spre 
ridicarea -permanentă a nivelu
lui de trai al populației, strate
gie pusă în slujba omului. 

tatea și necesitatea de a veri
fica aceste teze in discuții to
vărășești, prin confruntarea 
largă a punctelor de vedere și 
a experienței diferitelor partide. 
Evident, ca urmare, cîștigă atît 
teoria, cit și practica, cîștigă 
cauza noastră.

Cred — a spus în acest con
text vorbitorul — că ar fi utile 
și întîlnirile multilaterale con
vocate periodic în scopul infor
mării reciproce și al schimbului 
de păreri în diferite probleme 
politice actuale.

Comuniștii nu se închid în li
mitele mișcării lor. Ei sînt gata 
oricind să-și unească eforturile 
cu eforturile tuturor acelora 
care prețuiesc pacea și intere
sele popoarelor. Actul final al 
Conferinței general-europene a 
creat o bază bună pentru întă
rirea păcii și realizarea secu
rității în Europa. Dar pentru ca 
acest obiectiv să fie îndeplinit, 
pentru ca destinderea să devină 
ireversibilă și pacea cu adevă
rat de nezdruncinat, sînt ne
cesare nu numai eforturile 
guvernelor, ci și acțiunile ma
selor populare. Trebuie să se 
facă totul pentru ca masele 
populare să aibă conștiința 
clară a faptului că intere
sele lor vitale impun spri
jinirea activă a inițiativelor șl 
acțiunilor îndreptate spre întă
rirea păcii, securității și cola
borării. Aceasta este, după pă

Cuvîntarea tovarășului 
Edward Gierek

al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonei
Un merit istoric al socialis

mului constă, de asemenea, în 
schimbarea radicală a relațiilor 
poporului polonez cu celelalte 
popoare și. în primul rînd, cu 
vecinii săi. în context, vorbito
rul a menționat prietenia fră
țească indestructibilă cu poporul 
sovietic, precum și cu popoare
le Cehoslovaciei, și s-a referit 
la cotitura radicală în istoria 
grea a vecinătății polono-ger- 
mane, realizată împreună cu 
R. D. Germană — o cotitură al 
cărei simbol îl constituie gra
nița pe Oder și Neisse, deschi
să pentru trecere liberă a ce
tățenilor ambelor țări.

Partidul nostru — a spus mal 
departe primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P. — a construit și 
construiește noua orinduire so
cială. conducîndu-se neabătut 
după legitățile universale ale 
socialismului și după condițiile 
și cerințele concrete, istoric con
stituite. ale țării și poporului 
nostru. Experiența poloneză con
firmă pe deplin justețea isto
rică a legităților generale ale 
construcției socialiste, care de
curg din teoria marxism-leni- 
nismului, din experiența Uniu
nii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste frățești. Legăturile 
ideologice, politice și economice 
cu țările frățești 'creează condi
ții favorabile și garanții pentru 
consolidarea suveranității și 
securității, pentru o dezvoltare 
dinamică — a spus vorbitorul. 
Referindu-se la relațiile de 
tip nou, bazate pe unitate și co
laborare frățească, pe ajutor re
ciproc. între țările socialiste, a 
arătat că aceste relații exprimă 
în modul cel mai deplin înfăp
tuirea în practică a principiu
lui internaționalismului. Ideolo
gia marxist-leninistă are peste 
o sută de ani. Astfel ea este tî- 
nără. nu și-a spus încă in nici 
un domeniu ultimul cuvint și 
dezvoltîndu-se continuu, caută 
permanent noi soluții pentru 
problemele existente și pentru 
cele pe care le ridică viața.

Relevînd rolul fundamental ce 
revine țărilor socialiste în lupta 
pentru cauza păcii — cea mai 
importantă cauză pentru toate 
popoarele — vorbitorul a sub
liniat că potențialul lor și po
litica lor internațională consec
ventă, puse in slujba acestei 
cauze, constituie factorul hotări
tor și principalul reazem pen
tru toate forțele păcii și, tot
odată. pentru toate forțele care 
luptă pentru libertatea și suve
ranitatea popoarelor, pentru pro
gres social.

Coexistența pașnică între țări 
cu orînduiri sociale diferite, care 
constituie o necesitate istorică, 
nu înseamnă un statu quo so
cial. ci. dimpotrivă, creează con
diții favorabile luptei pentru 
progres și democrație. Arătînd că 
actuala situație din Europa, fa
vorabilă cauzei păcii și progre
sului social, deschide noi per
spective luptei clasei muncitoa
re, comuniștilor, vorbitorul a 
subliniat că P.M.U.P. consideră 
că partidele comuniste din ță
rile socialiste și capitaliste, miș
carea comunistă, reprezintă avan
garda progresului și păcii, uni
tă prin comunitatea de ideolo
gie și teluri, prin internaționa
lismul proletar.

în prezent, cea mai importan
tă sarcină pe linia întăririi pă
cii și securității in Europa — a 
apreciat vorbitorul — o consti
tuie traducerea în viată a Ac
tului final semnat la Helsinki, la 
încheierea istoricei Conferințe 
general-europene. Polonia, ca și 
celelalte țări socialiste, se pro
nunță cu hotărire pentru reali
zarea integrală a tuturor prin
cipiilor și prevederilor incluse 
in el. în acest context, vorbi
torul a subliniat necesitatea e- 
forturilor pentru asigurarea res
pectării neabătute a principiilor 
de relații interstatale adoptate 
la Helsinki și, totodată, pentru 
adincirea destinderii politice, 
completată cu destinderea mili
tară necesară, cu încetarea 
cursei înarmărilor, cu crearea 
condițiilor pentru dezarmare 
treptată și pentru crearea, în 
perspectivă, a unui sistem de 
securitate colectivă, care să per
mită lichidarea împărțirii în 
grupări politico-militare și să o- 

rerea noastră, una dintre sarci
nile cele mai importante ale 
comuniștilor, ale fiecăruia din
tre partidele frățești și ale tu
turor în ansamblu. Conferința 
noastră poate și trebuie să joa
ce un rol însemnat in înfăptui
rea acestui nobil obiectiv.

Noi luptăm pentru pace ' și 
securitate pe întregul pămmt. 
De la această tribună salutăm 
cu căldură pe toți participantii 
la mișcările de eliberare națio
nală, ne reafirmăm sprijinul 
neabătut față de lupta lor justă 
pentru libertate, independență 
și pentru dezvoltarea progre
sistă a țărilor lor.

Contribuția popoarelor din 
Asia, Africa, America Latină la 
cauza păcii și progresului este, 
fără îndoială, în creștere. Socia
lismul și-a implantat adine ră
dăcinile în multe țări care au 
scuturat jugul imperialismului 
și au pășit pe calea dezvoltării 
libere, independente. Un rol în
semnat îl joacă în viata inter
națională mișcarea de nealini
ere.

în documentul conferinței se 
exprimă dorința comuniștilor de 
a contribui la instaurarea in 
lume a unei noi ordini econo
mice, echitabile. Lupta pentru 
făurirea unor relații de colabo
rare politică și economică, ba
zate pe egalitate în drepturi, 
între statele avansate economic 
și fostele țări coloniale sau de
pendente — relații pe care sta

fere tuturor statelor europene 
garanții egale și eficiente de 
securitate.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că Polonia tinde spre lăr
girea considerabilă a colaborării 
economice, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
fără bariere și restricții.. Aces
tui obiectiv îi servește și iniția
tiva Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc ' privind în
cheierea unui acord cu Co
munitatea economică euro
peană. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru rezolvarea în comun 
cu țările din vestul continen
tului a problemelor general-eu
ropene, cum ar fi sistemul e- 
nergetic — de combustibili, in
frastructura transporturilor și 
protecția mediului ambiant. Tin
dem, de asemenea — a spuș 
vorbitorul — să traducem în 
viață acele prevederi din Actul 
final care se referă la așa-nu- 
mitul „al treilea coș" (capitolul 
referitor la schimburile în do
meniile culturii, informațiilor și 
al contactelor umane — N.R.). 
Aceasta trebuie să contribuie in 
primul rînd la adîncirea înțele
gerii și încrederii reciproce. De 
aceea, sînt incompatibile cu spi
ritul întregului Act final încer
cările de interpretare și de fo
losire a prevederilor lui pentru 
orice gen de amestec în trebu
rile interne ale altor state, pen
tru diversiune politică și ideo
logică din perioada „războiului 
rece". Nimeni nu poate presu
pune și nimeni nu presupune o 
„împăcare ideologică" ; este to
tuși necesar ca în confruntarea 
continuă de idei să se respecte 
acele reguli care corespund 
principiilor coexistenței pașnice 
între state și colaborării priete
nești între popoare. Tindem, de 
asemenea — a spus vorbitorul 
— să traducem în viată hotărî- 
rile de la Helsinki, să dăm 
principiilor incluse în ele forța 
unor norme internaționale juri
dice, respectate de toate statele 
din Europa, atit în domeniul 
tratativelor și acțiunilor multi
laterale, cit și în relațiile bila
terale. în această sferă, o nouă 
confirmare importantă o con
stituie adincirea și crearea de 
noi perspective de normalizare 
a relațiilor dintre Polonia și 
Republica Federală Germania.

Succesul Conferinței de la 
Helsinki constituie un rezultat 
al raportului real de forțe între 
socialism și capitalism, al ini
țiativei și acțiunilor consecvente 
ale statelor socialiste, al luptei 
largi și intense a tuturor for
țelor progresului și păcii din 
Europa, al sprijinului acordat 
acestei cauze de către popoare. 
Traducerea in viață a hotărî- 
rilor de la Helsinki, întărirea in 
continuare a păcii, securității și 
colaborării depind nu numai de 
guverne, ci, în primul rînd, de 
toate popoarele de pe conti
nentul nostru — a spus vorbi
torul. în prezent, este deosebit 
de necesar să se dea o replică 
hotărîtă forțelor care se pro
nunță împotriva destinderii, în
cearcă să submineze succesele 
Conferinței de la Helsinki, să 
interpreteze pe dos hotărîrile 
adoptate acolo și să intensifice 
prin toate mijloacele campania 
împotriva țărilor socialiste, a 
tuturor partidelor comuniste.

Documentul de bază al Con
ferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa — a 
spus mai departe E. Gierek — 
oferă o platformă largă de ac
țiune a partidelor participante, 
precum și a mișcărilor obștești 
largi — sindicală, țărănească, de 
femei, a partizanilor păcii, de 
tineret — în vederea îndeplini
rii sarcinilor privind pacea și 
securitatea in Europa. Recent, 
capitala Poloniei, Varșovia, i-a 
primit pe reprezentanții a peste 
200 de organizații de tineret și 
studențești din Europa. Pe dea
supra numeroaselor deosebiri 
de vederi în ce privește impor
tante probleme sociale, partici
pantii la întîlnirea europeană a 
tinertului și Studenților au spri
jinit de comun acord principiile 
de bază ale politicii de destin
dere și s-au pronunțat pentru 
colaborarea pașnică îiitre po
poarele din Europa.

In continuare, în cuvîntare 
«-a arătat că P.M.U.P. acordă 

tele socialiste le-au stabilit de 
mult cu aceste țări — reprezin
tă o parte importantă a înda
toririi internaționaliste comune 
a partidelor noastre.

în încheiere, tovarășul L. 
Brejnev a spus : Respectarea o- 
piniilor fiecărui partid partici
pant, atmosfera democratică și 
cu adevărat tovărășească a 
dezbaterilor, schimbul larg de 
experiență între diferite parti
de, atenția prietenească fată de 
interesele partenerilor ne-au 
dat tuturor posibilitatea să a- 
jungem la aprecieri și concluzii 
comune asupra unui șir de pro
bleme actuale, care au o însem
nătate covîrșitoare pentru po
poarele din Europa și din În
treaga lume. Am reușit să ela
borăm un document important 
bazat pe principiile marxism- 
leninismului. P.C.U.S. îl consi
deră ca un document care obli
gă partidul nostru să lupte cu 
energie și perseverentă pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
în colectiv de comuniștii euro
peni.

Sintem convinși că rezultatele 
conferinței noastre, care a înăl
țat steagul unității comuniștilor 
europeni, vor contribui la uni
rea eforturilor noastre, la ac
tivizarea luptei noastre comune 
pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale oamenilor*  
muncii, pentru democrație și 
socialism, pentru o pace traini
că in Europa.

o importanță deosebită platfor
mei fără precedent de largi de 
interacțiune constructivă între 
comuniști și socialiști, social- 
democrați și alte grupări demo
cratice. Considerîndu-le foarte 
utile, P.M.U.P. a lărgit conside
rabil în ultimii ani legăturile 
cu aceste grupări și dorește să 
le dezvolte și în viitor. O mai 
bună înțelegere reciprocă și in
teracțiune între toate curentele 
democratice și iubitoare de pa
ce, indiferent de deosebirile 
ideologice existente între ele, 
servește cu succes celei mai im
portante cauze a popoarelor — 
cauza păcii, securității și cola
borării internaționale priete
nești.

Un important rol in acest sens 
îl joacă activiștii pe tărîmul ști
inței și culturii. Cele trei de
cenii postbelice au oferit nume
roase exemple care atestă par
ticiparea activă a celor mai re
marcabile spirite ale epocii 
noastre la lupta pentru pace și 
progres. Cauza ale cărei baze 
le-a așezat memorabilul Con
gres de la Wroclaw al activiș
tilor pe tărîmul științei și cul
turii trăiește și se întărește. 
Oamenii din domeniul științei 
și culturii, precum și ziariștii 
pot să realizeze deosebit de 
multe lucruri pentru răspîndi- 
rea ideilor păcii — bunul su
prem al oamenilor și popoare
lor.

Astăzi — a spus în continua
re vorbitorul — gindim împre
ună la Europa viitorului, așa 
cum noi, comuniștii, am dori 
s-o vedem : o Europă a păcii 
trainice, a colaborării economice 
și tehnico-științifice neîngrădi
te, a schimbului larg de valori 
ale civilizației și culturii ; o 
Europă profund umană. Prog
nozelor pesimiste ale viitorolo
gilor burghezi le opunem opti
mismul nostru comunist. încre
derea în progresul social. Afir
mațiilor privind agresivitatea 
iremediabilă a naturii umane 
și tendințelor dezvoltării sociale 
spre catastrofă le opunem pro
gramul marxist-leninist, științi
fic fundamentat și confirmat de 
practică, al progresului, care 
transformă omul, viața socială 
și relațiile internaționale. Tezei 
cu privire la epuizarea inevita
bilă a rezervelor dezvoltării îi 
opunem programul dezvoltării 
social-economice, dinamice și 
multilaterale, programul folo
sirii raționale, fără risipă, a 
bogățiilor naturale, al ocrotirii 
și îmbogățirii mediului natural. 
Previziunilor potrivit cărora ci
vilizația modernă distruge omul 
le opunem ideea folosirii plani
ficate a tuturor posibilităților 
epocii moderne în numele omu
lui, al dezvoltării personalității 
sale, în numele bunăstării și 
fericirii sale.

Tindem — a spus E. Gie
rek — ca dezvoltarea Europei 
să fie determinată de idealuri
le umaniste ale mișcării mun
citorești. Principalul ei scop îl 
constituie pacea, eliberarea o- 
mului, satisfacerea necesităților 
sale, dezvoltarea multilaterală a 
posibilităților sale. Elementul 
de legătură al umanismului ii 
constituie valorile general-uma- 
ne, cunoștințele, știința și cul
tura. Folosind aceste valori și 
înmulțindu-le, insistăm în mod 
deosebit asupra moștenirii isto
rice a umanismului socialist, al 
cărui profil contemporan este o 
urmare a aspirațiilor sociale 
progresiste ale multor genera
ții. Ele și-au găsit fundamenta
rea științifică in gîndirea mar
xistă, iar șansa de înfăptuire 
deplină — in teoria și practica 
leninistă.

în încheiere, vorbitorul a a- 
preciat că documentul conferin
ței va ajuta P.M.U.P. și cele
lalte partide frățești în dezvol
tarea legăturilor internaționa
liste bilaterale și multilaterale, 
în stabilirea celor mai impor
tante platforme de luptă comu
nă pentru pace, destindere, co
laborare și progres social, a 
platformelor care să contribuie 
la întărirea unității în lupta 
împotriva dușmanului comun, 
pentru făurirea viitorului con
structiv al continentului nostru, 
a platformelor care îmbogățesc 
cuceririle istorice ale mișcării 
comuniste.



PAGINA 6 SClNTElA — Joi 1 Iulie 1976

CONFERINȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI DIN EUROPA
TEXTE REZUMATE

Exprlm!ndu-și satisfacția pen
tru întrunirea conferinței, vor
bitorul a arătat că aceasta are 
o semnificație specială datorită 
faptului că la ea se întrunesc 
reprezentanți atît din țări so
cialiste, cit și din țări capita
liste. Datorită faptului că so
cialismul a învins în mai mult 
de jumătate a Europei și că el 
a atins un înalt nivel de dez
voltare s-au creat noi posibili
tăți pentru soluționarea proble
melor popoarelor europene, pro
bleme care includ și relațiile 
Interstatale, cit și dreptul fiecă
rui popor de a hotărî singur 
condițiile sale sociale.

Pe de altă parte, orice omi
siune în folosirea posibilităților 
actuale poate să ducă la o si
tuație în care cele mai sumbre 
forțe ale reacțiunii și imperia
lismului pot provoca noi perico
le serioase pentru continentul 
nostru. Iată de ce solidaritatea 
și înțelegerea reciprocă expri
mate la această conferință au 
o-atît de mare semnificație.

Vechiul nostru continent nu a 
devenit inactiv, ci este scena u- 
nor dezvoltări și schimbări so
ciale al căror regim se află în 
creștere evidentă. In țările ca
pitaliste. criza cu repercusiuni
le sale și cu degenerarea socie
tății obligă tot mai mult ma
sele să adopte noi căi în ve
derea unor schimbări profunde 
in societate. Opunîndu-se aces
tei tendințe, monopolurile fac 
tot ce le stă în putință pentru 
a arunca povara crizei provoca
te de sistemul lor pe umerii 
muncitorilor. în felul acesta, po
poarele sînt obligate să hotăras
că cursul pe care îl vor urma. 
Acest lucru atribuie clasei mun
citoare și mișcării comuniste 
responsabilități sporite de a sta
bili legături cu mișcările popu
lare — a spus vorbitorul — ceea 
ce poate să ducă la schimbări 
in raporturile forțelor de clasă, 
astfel incit Europa să joace un 
rol hotărîtor progresist în lupta 
pe scară mondială a popoarelor 
pentru salvgardarea păcii și li
bertății naționale.

După ce s-a referit la ritmul 
rapid al evenimentelor pe con
tinentul nostru și a relevat în
semnătatea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. președintele P.C. din Da
nemarca a spus : în prezent e- 
xistă o bază general recunos
cută pentru o ordine stabilă de 
pace in Europa, pentru dezvol
tarea destinderii, pentru co
existentă pașnică, in condițiile 
respectării drepturilor egale și 
suverane ale națiunilor. în Da
nemarca, interesele vitale ale 
națiunii sînt inseparabil legate 
de o asemenea evoluție. Reve
nirea la politica „războiului

Vorbitorul a început prin a 
arăta că opinia publică euro
peană urmărește cu atenție a- 
ceastă conferință și că, in legă
tură cu ea, s-au făcut destule 
speculații. Unii spuneau că noi 
am fi conduși de către partidul 
cel mai puternic prezent aici ; 
alții dădeau asigurări că nu 
vom fi în stare să ne înțelegem 
asupra problemelor cruciale ale 
actualității, afirmind că ar fi 
vorba de o criză comunistă. 
Mulți se bucurau de divergen
țele apărute între noi, conside- 
rîndu-le ca un semn de slăbi
ciune. Dar există alții, mai clar
văzători, care consideră că a- 
ceste deosebiri sînt o dovadă de 
maturitate, de forță, o dovadă 
că politica și teoria mișcării 
noastre devin mai bogate.

într-adevăr , noi, comuniștii 
— a spus mai departe tovarășul 
S. Carrillo — ne-am născut 
și am crescut în condiții de 
luptă și persecuții ca cele pe 
care le-au cunoscut numai pri
mii creștini : erau aruncați fia
relor, răstigniți, închiși în cata
combe, dar și-au păstrat cre
dința, au rămas credincioși con
vingerii lor și idealurilor lor 
pînă în momentul în care au 
reușit să spargă izolarea socială 
care îi separa de alții. Am tre
cut printr-o situație identică și, 
în multe țări, încă n-am ieșit 
din ea. Suferințele pe care a 
trebuit să le îndurăm și pe care 
unele din partidele noastre le 
mai îndură încă, perioada noas
tră de catacombe au făcut să se 
nască în rîndurile noastre o fu
ziune între socialismul științific 
și un fel de cult al sacrificiului 
și predestinării ; era ca și cum 
am fi avut o nouă biserică, cu 
martirii noștri și profeții noș
tri. A fost perioada copilăriei 
noastre. Astăzi am . devenit 
adulți. în multe țări comuniștii 
guvernează. în altele reprezen
tăm deja o forță considerabilă. 
Victoria partidului comunist 
in alegerile din Italia este în 
acest sens o recentă dovadă 
grăitoare. Am pierdut trăsătu
rile caracteristice unei biserici. 
Conținutul științific al teoriilor 
noastre a înlocuit credința și 
cultul predestinării. în fapt, 
nu ne-am pierdut curajul și vo
ința revoluționară de a ne asu
ma riscurile unei lupte care cere 
încă sacrificii individuale. To
tuși, vocația noastră ne obligă 
deja să ieșim din clandestini
tate. să ieșim la lumină, aspi- 
rînd să ajungem să guvernăm 
acolo unde nu am reușit încă 
s-o facem. Capitalismul — sîn- 
tem convinși de aceasta — a a- 
tins un asemenea nivel încît 
bazele sale materiale sînt deja 
coapte pentru a permite trece
rea la socialism. Mai mult, so
cialismul a devenit o necesitate

Cuvîntarea tovarășului 
Knud Jespersen 

președintele Partidului Comunist din Danemarca
rece". înarmarea sau alte tipuri 
de politică de bloc imperialistă 
mai accentuată ar duce direct la 
creșterea dificultăților poporului 
danez, iar în viitorul mai în
depărtat nu pot constitui nimic 
altceva decit un pericol crescînd 
pentru independența națiunii 
sau pentru existența ei.

în cuvîntare se arată că lupta 
popoarelor europene trebuie să 
fie orientată în etapa actuală 
spre punerea în aplicare a re
zoluțiilor de la Helsinki, conti- 

•'nuarea diminuării încordării, 
îndeosebi prin oprirea cursei 
înarmărilor și prin .luarea de 
măsuri concrete în ceea ce pri
vește dezarmarea, așa după cum 
a sugerat deja Conferința ge- 
neral-europeană.

Acestea constituie într-adevăr 
noi obiective de acțiune, dar ele 
nu se vor înfăptui de la sine. 
Este bine știut — a arătat vor
bitorul — că au fost inițiate 
campanii urmărind diminuarea 
importanței rezoluțiilor de la 
Helsinki, în loc< de a fi utili
zate posibilitățile noi oferite de 
ele, de a se întreprinde acțiuni 
concrete pentru înfăptuirea lor.

După ce a arătat că N.A.T.O. 
și cercurile monopoliste exerci
tă presiuni pentru sporirea chel
tuielilor militare ale țării, vor
bitorul a spus : Noi considerăm 
aceasta ca o nouă dovadă a 
faptului că apartenența Dane
marcei la N.A.T.O. este inac
ceptabilă și periculoasă. Parti
dul nostru luptă pentru ca Da
nemarca să părăsească N.A.T.O., 
să revină la statutul său neutru 
și să dezvolte cooperarea între 
țările scandinave în scopul în
tăririi păcii, destinderii și inde
pendenței țărilor. Continuarea 
diminuării încordării, întărirea 
coexistenței pașnice ca bază a 
relațiilor internaționale înseam
nă pentru popoare nu numai u- 
șurarea poverilor crescînde ge
nerate de cursa înarmărilor, ci 
și creșterea posibilităților de 
schimbări sociale. Tot mai 
mulți și mai mulți oameni a- 
jung la concluzia necesității 
unor asemenea schimbări. Re- 
ferindu-se la declarațiile unor 
politicieni în legătură cu „struc
turile guvernamentale pe care 
le vor accepta" în Europa occi
dentală și la opiniile după care 
coexistenta pașnică ar însem
na renunțarea la schimbări so
ciale și lupta ideologică, vorbi
torul a arătat că toate acestea 
trebuie să fie respinse cu fer
mitate. deoarece vin în directă 
contradicție cu rezoluțiile adop
tate la Helsinki privind ne
amestecul în afacerile interne.

Profunda criză a societății 
daneze este criza capitalismu
lui monopolist de stat. Marii 
capitaliști încearcă să o rezol
ve fără să facă apel la așa-nu- 

Cuvîntarea tovarășului
Santiago Carrillo

secretar general al Partidului Comunist din Spania
nu numai pentru avangarda 
proletară, așa cum a fost în tre
cut, ci pentru totalitatea forțe
lor oamenilor muncii, pentru 
intelectuali și cele mai largi 
pături sociale. Socialismul se 
înfățișează fiecărei națiuni ca o 
cale care o va duce spre dez
voltare și spre o lume nouă, in 
care nu va mai exista barieră 
între bogăție și sărăcie.

Și dacă noi, comuniștii, do
rim ca sacrificiile trecutului să 
nu fie zadarnice și să continuăm 
să fim purtătorii de cuvînt ai * 
speranțelor de emancipare tre
buie, prin urmare, să exprimăm 
aspirațiile poporului nostru, ale 
națiunii noastre, ale statului 
nostru, astfel ca forțele muncii 
și culturii să se ridice la rolul 
conducător care le revine.

Tocmai acestea sînt noile pro
bleme ' care au făcut să apară 
între noi deosebiri de vederi, 
chiar divergențe, ce nu pot fi 
soluționate altfel decit prin dis
cuții, în spirit critic și autocri
tic. recunoscîndu-se diversitatea 
părerilor și a formelor națio
nale ale socialismului și poli
ticii socialiste.

Documentul pe care l-am ela
borat și pe care îl vom aproba
— a spus mai departe vorbitorul
— constituie un important pro
gres spre recunoașterea reali
tății zilei de astăzi. El procla
mă că vom respecta „cu stric
tețe egalitatea în drepturi și in
dependența suverană a fiecărui 
partid, principiul neamestecului 
în treburile interne și al opțiu
nii libere asupra diferitelor căi 
de luptă pentru schimbări so
ciale progresiste și pentru so
cialism", reafirmînd în același 
timp un, lucru esențial pentru 
ideile noastre, adică faptul că 
„lupta pentru socialism într-o 
anumită țară scoate în eviden
ță răspunderea fiecărui partid 
în fața clasei sale muncitoare 
și a poporului său, fiind în a- 
celași timp legată de solidari
tatea reciprocă a oamenilor 
muncii din rîndul tuturor po
poarelor, a tuturor mișcărilor 
progresiste și a tuturor popoa
relor în lupta pentru libertate 
și consolidarea independentei, 
pentru democrație, socialism și 
pacea mondială".

Este adevărat că noi. comu
niștii, nu avem astăzi nici un 

, centru conducător, nici o disci
plină internațională care să ni 
se impună : ceea ce ne unește 
sînt legăturile de afinitate ba
zate pe teoria socialismului 
științific. Nu vom reveni la 
structurile și concepțiile inter
naționalismului din trecut.

Nu dorim prin aceasta să pu
nem accent pe particularitățile 
noastre naționale, cane sînt evi
dente, ci să ripostăm forțelor 
reacționare care se străduiesc 
să ne dovedească că ne supu

mitul stat al bunăstării. Chiar 
și în faza proiectatei redresări 
ciclice a economiei capitaliste 
se prevede o rată a șomajului 
pe termen lung de 10 pînă la 15 
la sută, ea urmînd să fie chiar 
și mai mare in rîndurile tine
rilor.

Arătînd că prin intrarea Da
nemarcei în Piața comună, ma
rea finanță a urmărit întărirea 
politicii ei cu ajutorul unor or
gane supranaționale ale mono
polurilor din cadrul C.E.E., vor
bitorul a continuat : Unul din
tre ziare . scria : „Nouă zecimi 
din deciziile economico-politice 
care din vremuri imemoriale au 
ocupat cea mai mare parte a 
timpului politicienilor danezi 
au fost transferate în sud, or
ganelor Comunității europene". 
Cu toate acestea, în rîndurile 
clasei muncitoare și ale poporu
lui s-a dezvoltat o mișcare 
populară cu caracter antimono
polist și democratic, inspirată 
de dorința de independență na
țională.

In consecință, în Danemarca 
lupta trebuie orientată împotri
va puterii monopolurilor, îm
potriva apartenenței la Piața 
comună, a tuturor măsurilor 
urmărind creșterea integrări, 
împotriva altor noi știrbiri ale 
suveranității în cadrul organe
lor supranaționale de la Bru
xelles.

Eforturile îndreptate spre in
tegrarea politică în cadrul Pie
ței comune s-au intensificat re
cent odată cu proiectele pri
vind o „uniune europeană" 
care intenționează, de aseme
nea, să slujească introducerii 
de alegeri directe în parlamen
tul Pieței comune. în afară de 
aceasta, planurile existente ur
măresc instituirea unei integrări 
militare în cadrul Pieței comu
ne și introducerea unei politici 
externe unificate sau, chiar și 
mai mult, făurirea unui stat 
federal al Pieței comune. Ne 
opunem cu hotărîre tuturor 
tendințelor șl măsurilor luate 
în această direcție. Considerăm 
că formarea unui nou bloc eco
nomic, politic și militar în ju
rul Pieței comune ar constitui 
un nou obstacol în lupta pentru 
pace și democrație în Europa.

în cuvîntare se arată că dacă 
clasa muncitoare își va uni for
țele în acțiunea împotriva ca
pitalului financiar și pentru a-și 
impune voința, încrederea în 
sine a poporului muncitor va 
crește. Socialismul existent în 
prezent este cel care furnizează, 
în principal, dovada materială 
a faptului că crizele distrugă
toare, șomajul și alte forme de 
regres social nu sînt o necesi
tate a timpurilor noastre, ci 
sînt produse ale sistemului ca
pitalist.

nem unei „discipline internațio
nale" inexistente, încercînd ast
fel să minimalizeze caracterul 
nostru național în ochii opiniei 
publice din țările noastre, 
— încurajate de faptul că anu
mite poziții de rutină și , de 
inerție din mișcarea noastră 
pot evolua, în cele din urmă, 
în acest sens.

Conferința noastră — a conti
nuat tovarășul Carrillo — își 
propune un țel esențial: să con
solideze curentele favorabile 
păcii, securității, cooperării și 
progresului social în Europa. 
Acestea sînt obiectivele comune 
la care aspiră largi forțe socia
le și politice din țara noastră, 
firește, cu anumite nuanțe și 
particularități. Prezența noastră 
aici pentru a trata diferite teme 
are semnificația unei mîini în
tinse acestor forțe — dincolo de 
frontiere și de particularitățile 
ideologice — a unei invitații la 
conjugarea eforturilor noastre în 
scopul nobil al realizării aces
tor sarcini. Noi, comuniștii, nu 
pretindem că sîntem singurii 
care apără interesele poporului; 
nu vrem nici să minimalizăm, 
nici să înlăturăm rolul altor 
forțe; salvgardînd independența 
noastră și respectînd-o pe cea 
a altora, noi urmărim unitatea 
și înțelegerea. Cînd sînt în joc 
destinele Europei și cele ale în
tregii omeniri, nici o prejude
cată moștenită de la istorie, nici 
un interes strict partizan nu 
poate avea prioritate față de in
teresele vitale ale imensei ma
jorități a bărbaților și femeilor 
de astăzi și de mîine.

Pacea mondială este în pre
zent bunul cel mai de preț. Rea
lizările tehnologice și științifice 
au făcut lumea mai mică. Tre
buie să adaptăm conceptele po
litice și ideologice la această 
realitate care ne pune anumite 
limite. Cele mai mari pericole 
care amenință astăzi pacea sînt 
concepțiile imperialiste de hege
monie, care profită uneori de 
contradicțiile existente în diferi
tele părți ale lumii și provoacă 
agresiuni și războaie locale, îm
părțirea lumii în blocuri, exis
tența bazelor militare străine în 
unele țări, ca și cursa înarmări
lor, care continuă să înghită 
bogății uriașe, în timp ce o 
mare parte a omenirii trăiește 
în mizerie.

în această ordine de idei, con
ferința de la Helsinki poate con
stitui un progres considerabil 
spre relații pașnice, spre secu
ritate și cooperare între țările 
Europei. Este clar că noi luptăm 
pentru ca obiectivele sale să fie 
însușite de masele populare. Cu 
toate acestea nu putem să nu 
ținem seama de realitate. între 
masele populare și oamenii 
de stat există o mare diferență, 
decurgînd dintr-o democrație 
incompletă și din faptul că ma

în „Proiectul de program al 
comuniștilor", care a fost de 
multă vreme prezentat spre 
dezbatere și urmează să fie 
adoptat la viitorul congres al 
partidului, am prezentat a- 
ceastă politică în detaliu. Ea se 
bazează pe continuarea luptei 
clasei muncitoare, a poporului 
împotriva monopolismului de 
stat, în vederea salvgardării rea
lizărilor antimonopoliste și de
mocratice. Aceasta poate fi calea 
noastră spre socialism. Noi ex
plicăm în acest proiect ce vrem 
să obținem prin socialism în 
Danemarca. Considerăm că a- 
cest program este o aplicare 
creatoare a marxism-leninismu- 
lui și principiilor sale la condi
țiile create de dezvoltarea isto
rică a țării noastre. Această 
platformă și noile perspective 
ale luptei noastre au fost ela
borate într-o tară în care so
cial democrația a fost o forță 
politică predominantă în acest 
secol și în această perioadă. 
S-a exprimat părerea că aceas
tă societate va evolua spre so
cialism. Acum, toată lumea 
își dă seama cu siguranță 
că nu așa au stat lucru
rile. în consecință, mișcarea 
noastră muncitorească consideră 
necesară găsirea de noi căi de 
continuare a progresului. Forța 
capabilă să schimbe societatea 
daneză este și poate fi numai 
poporul muncitor din Dane
marca. El poate schimba socie
tatea numai prin unitatea sa. 
La rîndul său, unitatea poate fi 
realizată numai prin acțiune 
comună, astfel incit metoda 
unității de acțiune este pentru 
noi o problemă de principiu.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Această conferință de
monstrează că mișcarea comu
nistă din Europa este o mișcare 
amplă, cuprinzînd partide care 
dezvoltă inițiativele lor proprii, 
în condiții extrem de variate, 
în vederea soluționării unui 
mare număr de probleme puse 
de o perioadă complexă de 
tranziție.

Dar tocmai în zile ca ale 
noastre, cînd apar numeroase 
forțe și obiective noi, capacita
tea de a întreprinde acțiuni în 
care se unesc și se contopesc 
eforturi diferite, pentru a forma 
o forță comună pentru un scop 
comun, este decisivă. Partidele 
comuniste sînt obligate să facă 
dovada acestor capacități, atît 
în activitățile lor naționale, cit 
și în cele internaționale. De
clarația noastră comună, pe 
care am elaborat-o pe baza ge
nialelor idei ale lui Marx, En
gels și Lenin, demonstrează ca
pacitatea noastră de a îndeplini 
această obligație.

sele nu văd întotdeauna legătu
ra între documentele pe care oa
menii de stat le semnează și 
activitatea lor cotidiană. Unsori, 
cele mai bune documente, cele 
mai solemne documente își pierd 
din această cauză credibilitatea.

în legătură cu aceasta, vorbi
torul s-a referit la faptul că, 
șeful guvernului spaniol, Arias 
Navarro, a semnat și el acordu
rile de la Helsinki, care stipu
lează în mod solemn respecta
rea drepturilor omului, ceea ce 
nu l-a împiedicat să semneze 
totuși fără ezitare numeroase 
condamnări la moarte, să arun
ce în închisoare sute de comu
niști și alți democrați, violînd 
fățiș drepturile omului. De ase
menea, s-a referit și la faptul că 
Statele Unite, semnatare ale 
acordurilor de la Helsinki, se 
amestecă fățiș în treburile in
terne ale diferitelor țări euro
pene — așa cum au făcut-o în 
timpul alegerilor din Italia și 
cum o fac în Spania, prin in
termediul ambasadorului lor la 
Madrid, care exercită presiuni 
ca partidul comunist să rămînă 
interzis.

Pentru ca acordurile de la 
Helsinki să-și dobîndească sem
nificația deplină, este necesar 
ca lupta pentru depășirea blocu
rilor militare, pentru desființa
rea bazelor militare străine, 
pentru transformarea diferite
lor zone, inclusiv cea a Medi- 
teranei, în zone denuclearizate 
și zone ale păcii, pentru asigu
rarea respectării reale și inte
grale a drepturilor omului și a 
neamestecului în treburile in
terne ale altor țări să fie o 
luptă generală și hotărîtă, îm- 
brăcînd forme bine conturate și 
concrete — a spus tovarășul S. 
Carrillo. Trebuie spus că unele 
negocieri, fără îndoială utile, 
privind cantitatea și calitatea 
rachetelor nucleare, privind fa
bricarea de noi tipuri de arme 
de acest gen, adică privind 
menținerea echilibrului terorii, 
sînt foarte departe de preocu
pările imediate ale majorității 
popoarelor, care nu sînt direct 
afectate de ele.

Nu există nici un fel de în
doială că țările socialiste con
stituie o forță de pace. Dacă 
ele n-ar fi existat, noi n-am fi 
trăit o perioadă de 30 de ani 
fără război mondial, iar criza 
actuală ar putea cu ușurință să 
degenereze intr-un nou conflict 
tragic. Totuși, noi considerăm că 
o politică dinamică, propuneri 
directe adresate popoarelor pen
tru retragerea trupelor și eva
cuarea bazelor din țările străine 
— atît socialiste cit și capita
liste — pentru dizolvarea celor 
două blocuri militare existente, 
pentru garantarea reală a drep
turilor omului în sensul cel mai 
larg, ca și inițiativele politice 
adecvate, clare și simple, for

mulate de țările socialiste în a- 
cest sens, ar fi primite foarte 
călduros de masele populare 
din țările capitaliste și ar aju
ta la mobilizarea și la unirea 
mai eficace a forțelor democra
te și a forțelor păcii.

Textul documentului pe care 
îl vom aproba propune nu
meroase obiective a căror reali
zare nu-i privește numai pe 
comuniști, ci toate forțele de
mocratice și pașnice din Euro
pa. Este un text care se adre
sează tuturor acestor forțe. Vrem 
să insistăm asupra faptului că 
el apără libertățile. în unele 
prilejuri s-au făcut referiri la 
libertățile „formale", subapreci- 
indu-le oarecum. Noi, care am 
suferit 40 de ani dictatura fas
cistă, am învățat care este va
loarea reală a acestor libertăți, 
ce merită să fie apărate in mod 
foarte energic. Aceste libertăți 
nu sînt o cucerire a burgheziei, 
ci au fost dobîndite de popor, de 
masele populare. Nici un con
cept, nici un regim social și cu 
atît mai puțin socialismul, nu ne 
va face să acceptăm ideea dispa
riției lor. Problema esențială 
care se pune în prezent în fața 
comuniștilor care luptă în țările 
capitaliste este de a ajunge la un 
acord cu păturile socialiste, so- 
cial-democrate, cu cercurile 
creștine, radicale și cu alte miș
cări de inspirație democratică, 
în scopul de a constitui o uniu
ne de forțe cu rădăcini în rîndu
rile poporului, capabilă să facă 
față curentelor autoritare, să 
democratizeze și mai mult pu
terea, să propună soluții progre
siste pentru problemele crizei 
economice, politice, culturale și 
morale, determinată de imperia
lism, precum și să întrunească 
condițiile transformării socialiste 
a societății.

, în ultimul timp se vorbește 
despre „eurocomunism" în

Vorbitorul a apreciat că aceas
tă conferință, o importantă ma
nifestare a coeziunii comuniste, 
va întruni consensul a milioane 
de muncitori de pe continentul 
nostru și va constitui, totodată, 
o condamnare a imperialismului 
de către popoarele din țările 
participante.

După ce a arătat că Irlanda 
este o țară mică, în mare parte 
dependentă de capitalul monopo
list britanic, și s-a referit la ac
țiunile teroriste care au loc în 
țară, vorbitorul a spus că soli
daritatea cu lupta poporului ir
landez este în interesul oameni
lor muncii din toate țările capi
taliste și a mulțumit tuturor 
partidelor care și-au exprimat 
această solidaritate.

în cuvîntare se arată că agra
varea actualei crize generale-a 
sistemului capitalist impune sar
cini importante oamenilor mun
cii, în special în urma pierderii 
a milioane de locuri de muncă. 
Relevînd că poporul irlandez su
feră de pe urma șomajului și 
violenței, vorbitorul a spus că a- 
ceste racile își găsesc cauza în 
dominația monopolurilor asupra 
țării. Poporul nostru nu a ob
ținut foloase niciodată de pe 
urma perioadelor de înflorire a 
capitalismului. Am cunoscut în
totdeauna șomajul și emigrarea. 
Din cauza situației deplorabile a 
economiei noastre, ne aflăm ex
puși mai mult ravagiilor crizei 
economice actuale. In prezent, 
șomerii din Republica Irlanda 
reprezintă 9,5 la sută din totalul 
mîinii de lucru, în Irlanda de 
Nord acest procent se ridică la 
19,5 la sută. Peste 26 la sută din 
muncitori sînt șomeri în regiuni
le în care discriminarea se exer
cită împotriva „minorității cato
lice", ceea ce reflectă situația 
existentă în aceste regiuni.

După ce a arătat că integrarea 
în Piața comună accentuează 
vulnerabilitatea celor două părți 
ale Irlandei în actuala criză, 
vorbitorul a subliniat că depar
te de a crea noi locuri de mun
că, așa cum s-a promis, și de a 
îmbunătăți nivelul de trai, a- 
ceasta a sporit în mod conside
rabil numărul șomerilor, a alun
gat mii de țărani de pe pămîn-

Aducînd salutul partidului său 
conferinței și mulțumiri gazde
lor, precum și tuturor tovarăși
lor care au participat la lucră
rile pregătitoare, vorbitorul a 
spus: Faptul că la această con
ferință se întîlnesc 29 de partide 
comuniste și muncitorești din 
Europa și că acestea se prezintă 
în fața opiniei publice cu un do
cument antiimperialist comun, 
care se pronunță pentru pace, 
securitate și progres social, va 
întări și mai mult mișcarea 
muncitorească internațională, pa
cea și securitatea în lurpe, pre
cum și mișcările de eliberare 
națională și socială. Conferința 
constituie un succes important 
și o garanție pentru mișcarea 
comunistă și muncitorească din 
Europa și din lume. Acesta era, 
de altfel, obiectivul principal al 
conferinței și a fost realizat.

După ce a făcut unele apre
cieri asupra documentului con
ferinței, vorbitorul a spus : 
Documentul care se pre
zintă conferinței va duce la în
tărirea luptei mișcării muncito
rești în Turcia împotriva impe
rialismului, împotriva N.A.T.O. 
și a burgheziei compradore. 
Acest document va însufleți 
toate forțele antiimperialiste din 
țara noastră în lupta lor și, ceea 
ce este mai important, va con
tribui la crearea unității de ac
țiune a acestor forțe.

Menționînd că Turcia face 

cercuri care ne sint străine — a 
spus in continuare vorbitorul. 
Termenul nu este justificat, nu 
există eurocomunism, deoarece 
unele partide comuniste neeuro- 
pene, ca partidul japonez, nu pot 
intra în această categorie. Este 
evident totuși că noi, partidele 
comuniste din țările capitaliste 
dezvoltate, trebuie să facem față 
unor probleme specifice, unor 
exigențe proprii ale dezvoltării 
luptei de clasă în țările noastre, 
care ne duc spre forme de socia
lism ce nu sînt Identice cu cele 
din alte țări. Acesta este un fapt 
obiectiv pe care trebuie să îl 
luăm în considerare. Hegemonia 
forțelor muncii și a culturii, care 
întruchipează astăzi lupta pentru 
socialism din țările noastre, nu 
va lua forme dictatoriale, ci se 
va înfăptui în condițiile respec
tării pluralismului politic și ideo
logic, fără partid unic, și respec- 
tîndu-se în orice moment rezul
tatele votului universal. Dorim 
ca acest proces să se realizeze 
prin mijloace pașnice, cu parti
ciparea largă și constantă a ma
selor populare. Totuși, noi nu 
înlăturăm eventualitatea unei 
recurgeri la forță pentru a apăra 
libertățile democratice în cazul 
în care minorități reacționare, 
condamnate de votul popular, le 
amenință printr-o lovitură de 
stat.

Este necesar, ca diversitatea 
mișcării noastre să fie acceptată 
o dată pentru totdeauna și să se 
renunțe la intrigile menite să o 
pună în cauză. Deosebirile nu 
vor duce la nici o schismă, cu 
condiția să nu se prezinte în rol 
de dogmă propriile concepții, să 
se respecte caracterul și pozițiile 
fiecărui partid și să se adopte 
o atitudine marxistă creatoare 
față de schimbările din epoca 
în care trăim.

Documentul principal sublinia
ză cu vigoare necesitatea de a 

Cuvîntarea tovarășului 
Michael O'Riordan

secretar general al Partidului Comunist din Irlanda
turile lor, a contribuit la creș
terea vertiginoasă a prețurilor, 
în loc să permită accesul la alte 
piețe externe decît cea din 
Marea Britanie, aderarea la Pia
ța comună a atras după sine 
pierderea pieței interne în fo
losul marilor monopoluri din 
C.E.E. și a încurajat prezența și 
activitățile societăților multina
ționale în Irlanda. Interesele 
muncitorilor noștri, din Nord și 
din Sud, cer retragerea Irlandei 
din Piața comună.

Existența unui șomaj cronic 
timp de mai mulți ani ar tinde 
să creeze impresia că Irlanda 
este o țară săracă în resurse eco
nomice. Acesta era, într-adevăr, 
cazul în trecut, dar nu mai este 
valabil la ora actuală. Au fost 
descoperite importante zăcămin
te de minereuri, de petrol și 
gaze naturale, iar în prezent se 
duce chiar o luptă a cărei miză 
o constituie exploatarea acestor 
resurse. Se desfășoară o campa
nie vastă pentru a le pune în 
valoare în interesul poporului 
irlandez, împotriva societăților 
multinaționale străine care ur
măresc jefuirea lor în interesul 
profitului capitalist. Rezultatul 
acestei lupte va fi hotărîtor pen
tru viitorul țării noastre.

Menționînd că Republica Ir
landa este singura țară,din Pia
ța comună care nu este' membră 
și a N.A.T.O., vorbitorul a 
arătat : Poporul nostru este 
profund convins că întotdeauna 
va fi astfel, în ciuda noilor ma
nevre care au drept scop renun
țarea la neutralitatea Irlandei, 
fie sub forma aderării la 
N.A.T.O., fie sub aceea a unui 
bloc sau a unei asociații mili
tare în cadrul Pieței comune. în 
ultimele săptămîni, Partidul Co
munist din Irlanda a denunțat 
presiunile exercitate în acest 
sens de societățile multinaționale 
și este convins că poporul nos
tru nu va renunța la neutralita
tea sa, de care este atașat, pen
tru un blid de linte oferit de 
monopolurile capitaliste, oricit 
de atrăgător l-ar prezenta ele.

Deoarece a constituit punctul 
de plecare a două războaie mon
diale dezastruoase, Europa tre

Cuvîntarea tovarășului 
I. Bilen

secretar general al Partidului Comunist din Turcia
parte din N.A.T.O., C.E.N.T.O. și 
C.E.E. și relevînd influenta mo
nopolurilor asupra vieții econo
mice, sociale și politice a țării, 
vorbitorul a arătat că în Turcia 
rata inflației este în prezent de 
30 la sută. Inflația face în mod 
constant ca marea masă a mun
citorilor să fie nevoită să strîngă 
cureaua. Pe de altă parte, mo
nopolurile din țară și cele străi
ne, societățile anonime și marii 
latifundiari obțin beneficii enor
me. Vorbitorul a subliniat adîn- 
cirea discrepanțelor și contradic
țiilor dintre clasa muncitoare și 
burghezie. în cuvîntare se arată 
că o caracteristică de astăzi a 
Turciei o constituie creșterea și 
dezvoltarea — din punct de ve
dere cantitativ, calitativ și orga
nizatoric, precum și din punctul 
de vedere al conștiinței — a cla
sei muncitoare.

In lupta sa de clasă împo
triva imperialismului și a com
plicilor săi naționali, împotriva 
exploatatorilor. a reacțiunii, 
clasa muncitoare s-a orientat 
spre unitate, atît pe plan sin
dical, cit și pe plan politic. în 
Turcia există mereu greve mun
citorești, manifestații și mitin
guri. Luptele economice ale cla
sei muncitoare se transformă 
rapid în luptă politică. Nu din 
întîmplare, după 53 de ani de 
interdicție, la Istanbul, circa 
500 de mii de muncitori au săr
bătorit anul acesta, in spiritul 

lupta Împotriva rămășițelor fas
cismului care mai există in 
Europa.

în continuare, secretarul ge
neral al P.C. din Spania s-a 
ocupat pe larg de situația din 
această țară, care trăiește sub o 
monarhie moștenită de la fran- 
chism. De cîteva luni. Spania a 
început să se schimbe. Masele 
muncitoare și populare, forțele 
democratice au desfășurat la 
lumina zilei o acțiune îndrăznea
ță. Dar guvernul lui Arias și al 
lui Fraga Iribarne răspunde 
printr-o represiune violentă di
rijată înainte de toate împotriva 
comuniștilor. Patru membri al 
Comitetului nostru Executiv, 
Santiago Alvarez, Francisco Ro
mero Marin, Simon Sanchez 
Montero și Lucio Labato, sînt în 
închisoare. Pentru ei și pentru 
toți militanții democrați din în
chisori cerem solidaritatea voas
tră activă și permanentă. Lupta 
pentru amnistia totală a deținu- 
ților și a exilaților, împotriva 
torturilor poliției, aflată la ordi
nele monarhiei, cere, de aseme
nea, solidaritatea voastră.

Puterea care i-a succedat fran- 
chismului — a spus mai departe 
vorbitorul — a elaborat un pro
gram care, sub aparențe „refor
miste", caută să mențină 
dictatura. S-a adoptat o lege 
care, sub pretextul că autori
zează partidele politice, le su
pune și le obligă să respecte 
instituțiile și legile moștenite 
de la dictatură. Această formă 
de legalitate exclude în mod 
expres partidul comunist și pe 
toți cei care își propun să mo
difice ordinea antidemocratică 
actuală. Este vorba aici de o 
încercare de a face să capitu
leze șovăielnicii, pentru a dez
bina opoziția democratică. Se 
prevede pentru toamna acestui 
an un referendum cu caracter 
formal, care va fi organizat

buie să fie un continent în care 
pacea și securitatea să fie asigu
rate. Nu trebuie să uităm nici 
faptul că tocmai în Europa au 
luat naștere marile idei elibera
toare ale lui Marx și Engels, că 
Lenin a condus Marea Revolu
ție din Octombrie pe care ex
presia „cele zece zile care au 
zguduit lumea" o caracterizează 
atit de bine. . „

Arătînd că această remarcabilă 
acțiune a lui Lenin și a parti
dului făurit de el a stat la ori
ginea schimbării fundamentale 
intervenite în raportul de forță 
pe scară mondială, vorbitorul 
și-a exprimat certitudinea că, 
prin lupta pe care o duce, po
porul irlandez va triumfa, tot 
așa cum mica insulă Cuba a de
venit o țară liberă și socialistă 
pe continentul american. Angola 
— un stat liber în Africa și 
Vietnamul — o republică socia
listă unificată în Asia.

în cuvîntare se arată că con
ferința actuală are o importantă 
foarte mare. Prin pregătirea sa 
amănunțită, prin desfășurarea sa 
democrată, prin egalitatea care 
domnește între toate partidele, 
mari și mici, prin atmosfera sa 
de profund respect reciproc, prin 
relațiile noastre bazate pe soli
daritate, prin concepția noastră 
despre Europa luată în an
samblul său, prin obiectivul său 
unitar, această conferință, con
sacrată păcii, cooperării și pro
gresului social, este de fapt pro
totipul Europei de mîine. Confe
rința noastră oferă un contrast 
frapant cu cele ale Pieței co
mune care desfigurează Europa, 
făcind din ea o „mică Europă" 
cu „un club al țărilor bogate", 
ridicat Ia nivelul unei instituții, 
cu relațiile sale bazate pe con
curența împinsă la extrem, cu 
modul său de alegere nedemo
crat care îmbogățește țările 
membre bogate și le sărăcește pe 
cele sărace, cum este și Ir
landa.

Succesul conferinței noastre 
va întări rolul conducător al 
clasei muncitoare în lupta pen
tru pace, unitate și progres so
cial — a spus secretarul general 
al P.C. din Irlanda. El a arătat 

internaționalismului proletar, 
ziua de 1 Mai ca zl de luptă 
pentru unitatea clasei munci
toare. Acest eveniment consti
tuie rezultatul unității clasei 
muncitoare, ca urmare a dez
voltării sale cantitative și cali
tative în lupta de clasă.

Această luptă a clasei mun
citoare întărește și stimulează 
activitățile burgheziei nemono- 
poliste, ale păturilor mijlocii, ale 
tineretului, intelectualilor și pa- 
trioților din cadrul forțelor ar
mate împotriva imperialismului 
și a sistemului de exploatare — 
a spus vorbitorul.

Referindu-se la punctul de 
vedere al P.C. din Turcia în 
problema cipriotă, vorbitorul a 
arătat : Partidul Comunist din 
Turcia a luptat pentru indepen
dența, integritatea teritorială și 
suveranitatea Ciprului, pentru 
retragerea trupelor străine, in- 

/ clusiv a celor turcești, de pe 
insulă și pentru formarea unui 
regim care să respecte dreptu
rile democratice ale celor două 
grupuri etnice din insulă. Eve
nimentele au evidențiat realis
mul acestei politici a P.C. din 
Turcia.

P.C. din Turcia se pronunță în 
favoarea unei politici de întă
rire a păcii și securității. El do
rește ca relațiile dintre vecinii 
noștri să se dezvolte pe baza 
unei prietenii sincere și a avan
tajului reciproc. Vorbitorul a 

fără nici un fel de garanție de
mocratică, ale cărui rezultate 
sînt hotărîte dinainte de Minis
terul de Interne. Alegerile care 
urmează să aibă loc anul viitor 
vor fi, de asemenea, o adevă
rată mascaradă. Astfel, sub o 
aparență liberală, aceleași per
soane, aceeași oligarhie și a- 
ceeași dictatură vor continua 
astfel să tiranizeze Spania, așa 
cum o fac de 40 de ani încoace. 
Mișcarea de „Coordonare demo
cratică", care grupează cea mal 
mare parte a opoziției, a con
damnat energic aceste planuri 
într-un document dat publici
tății la 25 iunie. Noi, forțele 
democratice, vom lupta cu ho
tărîre pentru ca Spania să de
vină o adevărată democrații — 
a spus tovarășul S. Carrillo. 
Zeci de mii de greviști și de 
militanți se pronunță în fiecare 
zi în acest sens. Partidul nos
tru duce această luptă dificilă 
de pe poziții trainic dobîndite, 
datorită unei politici juste și 
consecvente de unitate demo
cratică. Noi am lansat recent o 
campanie pentru a atinge, în
tr-un viitor apropiat, chiar în 
clandestinitate, cifra de 300 000 
de membri. Clasa muncitoare, 
studenții, intelectualii și artiști» 
ne dovedesc zilnic încrederea iți 
sprijinul lor. Sîntem eoni ji 
că lupta noastră pentru ca ț .
nia să se transforme cît 'mai 
rapid posibil într-o democrație 
constituie cea mai bună con
tribuție a noastră la cauza pă
cii, a cooperării și a progresu
lui social in Europa. O Spanie 
democrată va fi un factor po
zitiv pentru construirea unei 
Europe a popoarelor autonome, 
capabilă să joace’ un rol origi
nal in lupta pentru pace și să 
contribuie la democratizarea 
relațiilor politice și economice 
dintre toate țările — a spus în 
încheiere secretarul general al 
P.C. din Spania.

în continuare că clasa munci
toare din această țară a reușit 
să creeze și să mențină, în ciuda 
unor importante presiuni, o cen
trală sindicală națională. Con
gresul irlandez al Trade Union- 
urilor, care numără peste 600 000 
membri, este prezent în întreaga 
insulă și unește în cadrul său 
sindicatele din ambele secții, 
protestantă și catolică, ale cla
sei muncitoare irlandeze. Anul 
trecut, Congresul irlandez unit 
al Trade Union-urilor a ales 
pentru prima oară un președinte 
comunist în persoana lui An
drew Barr, președintele național 
al partidului nostru comunist — 
a menționat vorbitorul. Anul 
acesta, tovarășul nostru președin
te a fost ales în Comitetul Exe
cutiv al Confederației Europene 
a Sindicatelor.

în condițiile dure care există 
!n Irlanda de Nord, Congresul 
irlandez al Trade Union-urilor 
se afirmă ca o forță conducătoa
re prin campania sa în vederea 
unei vieți mai bune pentru toți, 
care îi mobilizează pe oamenii 
muncii în lupta împotriva șoma
jului, a discriminării și a lipsei 
de drepturi democratice și îm
potriva teroriștilor. Pînă în pre
zent, teroriștii au reușit să-i 
facă pe oameni să fugă de pe 
străzi, dar, datorită actualei 
campanii, mișcarea muncitoreas
că organizată îi poate alunga pe 
teroriști de pe străzi, redînd 
aceste străzi poporului, a cărui 
putere unitară poate să schimbe 
orice situație.

în Sud, forțele care militează 
pentru unitate au de asemene 
o organizare eficace. Partidu 
Comunist din Irlanda, Mișca” 
națională republicană și Corni 
tul de legătură de stingă «1 
Partidului Oamenilor Muncii Ir
landezi, separate pînă în prezent, 
s-au unit în jurul unui program 
politic, social și economic pro
gresist, intitulat „Alternativa de 
Stingă".

Mulțumind pentru invitația de 
a participa la această conferință, 
vorbitorul a conchis că victoria 
unuia este victoria tuturor și o 
victorie comună întărește toate 
partidele.

apreciat că stabilirea de relații 
strînse — politice, economice și 
culturale — cu țările socialiste 
contribuie la dezvoltarea mișcă
rii democratice în Turcia. Parti
dul nostru este convins că întă
rirea mișcării antiimperialiste 
și antidemocratice rezultă din 
condițiile obiective ale ascuțirii 
treptate a contradicțiilor — a 
spus el. După ce a arătat că 
forțele antiimperialiste și de
mocratice în Turcia sînt disper
sate și că aceasta reduce forța 
mișcării revoluționare, vorbito
rul a continuat : Pentru a de
păși această lipsă, partidul nos
tru luptă, pe de o parte, pen
tru unitatea clasei muncitoare 
și, pe de altă parte, pentru 
crearea unității de acțiune a tu
turor forțelor antiimperialiste, 
precum și pentru formarea unui 
guvern democratic.

în încheiere, secretarul gene
ral al P.C. din Turcia a arătat : 
Sprijinind documentul propus 
Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Europa 
sîntem convinși că prin aceasta 
vom da o nouă forță luptei din 
țara noastră. De aceea, confe
rința reprezintă, așa cum am 
subliniat, expresia clară a uni
tății noi și a solidarității parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa și constituie un nou 
succes al procesului revoluțio
nar mondial.
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PRIMA ȘEDINȚA 
A CAMEREI LEGISLATIVE
A CONSILIILOR POPULARE

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Cipru, loannis Christophides

Miercuri, 30 iunie, s-au desfășurat, 
in Capitală, lucrările primei ședințe 
a Camerei legislative a consiliilor 
populare — organ permanent cu ca
racter deliberativ, în compunerea 
căruia intră totalitatea deputaților 
membri ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene si al 
municipiului București.

La lucrări au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Iosif Uglar, Ilie Verdet și 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării. Au luat 
parte, de asemenea, cadre din con
ducerea unor ministere. instituții 
centrale și organizații de masă.

Din împuternicirea președintelui 
republicii, prima ședință a Camerei 
legislative a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Cu acest 
prilej a fost transmis Camerei le
gislative un salut călduros și urări 
de succes deplin în realizarea sar
cinilor care stau in fața acestui 
înalt for democratic, din partea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re- 
r blicii Socialiste România, tovară- 

Nicolac Ceaușescu.
iame'ra legislativă, expresie a 

eocupării continue pentru perfec
tionarea organizării și conducerii 
societății socialiste, pe baza îmbi
nării armonioase dintre activitatea 
centrală și cea locală, a participării 
tot mai active a oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalitate — Ia 
conducerea întregii vieți economice 
și sociale din țara noastră, a men
ționat vorbitorul, este chemată să 
analizeze problemele majore ale dez
voltării unităților administrativ-teri- 
toriale, să dezbată șl să se pro
nunțe asupra proiectelor de legi pri
vind activitatea multilaterală și 
complexă a organelor locale ale pu
terii și administrației de stat.

Crearea Camerei legislative scoate 
în evidentă, o dată în plus, spiritul 
creator în care conducerea partidu
lui nostru, tovarășul N I c o 1 a e 
Ceaușescu concep dezvoltarea ca
drului institutional al participării 
maselor la actul de decizie, la opera 
de construire a noii societăți. Ală
turi de Congresul și Conferințele 
consiliilor populare. Camera legisla
tivă marchează creșterea substan
țială a rolului ce revine organelor 
locale în înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a țării spre comunism.

Caracterul de lucru și funcțiile 
însemnate ale camerei sînt de na
tură să creeze o largă emulație in 
rîndul deputaților consiliilor popu
lare, să contribuie Ia perfectionarea 
stilului și metodelor activității aces
tora și să sporească capacitatea con
siliilor populare în vederea mobili
zării oamenilor muncii pentru asi
gurarea realizării și depășirii sarci
nilor din planul national de dezvol
tare economică și socială în profil 
teritorial pentru înflorirea tuturor 
județelor și localităților patriei.

Pentru conducerea lucrărilor ac
tualei ședințe, deputății au ales un 
birou al Camerei legislative alcătuit 
din tovarășii Ion Dincă, președinte 
al Consiliului popular al municipiu
lui București — președinte al ca
merei, Nagy Ferdinand, președinte 
al Consiliului popular al județului 
Covasna, și Petre Gigea, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al 
județului Dolj — vicepreședinți, 
Gheorghe Brehuiescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al ju
dețului Iași, Ion Tarachiu. prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al județului Ialomița, Ion Cior
ba, prim-vicepreședinte al Consiliu

LISTA OFICIALĂ

• obligațiunilor C.E.C. Ieșite clștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

30 iunie 1976
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1 53 468 72 50 000
1 08 753 17 25 000
1 26 707 21 15 000
1 72 307 70 10 000
1 56 512 69 5 000
1 61 998 63 5 000
1 82 535 15 5 000
1 74 609 80 5 000
1 57 838 05 5 000
1 41 218 50 3 000
1 92 845 80 3 000
1 88 428 75 3 000
1 56 994 27 3 000
1 65 198 62 3 000
1 32 978 48 3 000
1 57 938 10 3 000
1 68 449

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

49 3 000

100 947 23 2 000
100 855 63 2 000
100 958 67 2 000
100 676 26 2 000
100 289 24 2 000
100 504 22 1 000
100 012 52 1 000
100 337 53 1 000
10(1 783 26 1 000
10(1 061 56 1 000
100 510 05 1 000
100 027 79 1 000
100 512 30 1 000
100 813 72 1 000
100 974 36 1 000
100 493 20 1 000
100 371 52 1 000
100 788 35 1 000
100 356 54 1 000

1 00(1 42 45 800
1 000 91 76 800
1 000 64 73 800
1 000 96 64 800

5917 TOTAL: 5 749 000

• Teatrul Național București (sala 
mare): Comoara din deal — 19,30, 
(sala mică): Comedie de modă 
veche — 19,30.
• Orchestra simfonică a Radio- 
televlziunil române: Tribuna ti
nerilor compozitori. Concertul ab
solvenților secției de compoziție a 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" din București — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu): Lungul drum al zilei 
către noapte — 19, (la Teatrul de 
vară Herăstrău): A 12-a noapte 
— 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din parcul Cișmigtu): Spec
tacol de sunet și lumină „Sînt 
suflet in sufletul neamului meu" 
— 20.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : De ce a furat smeul 
mingea? — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești, mindră 
țară — 18.30.
• A.T.M. (la sala teatrului ,.I. 
Creangă"): Excursia, de Theodor 
Mănescu — 19.30.
• Circul București: Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștiguri- 
lor este cuprinsă și valoarea nominală 
a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
•ucursalele și filialele C.E.C. 

lui popular al județului Cluj, și 
Elena Georgescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Brașov — membri ai biroului. De 
asemenea, au fost aleși ca secretari 
ai Camerei legislative tovarășii Radu 
Andarache, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Brăila, 
Gheorghe Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Ilfov, 
Hans Gottschiling, membru al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Sibiu, și Elisabeta 
Maria Bereș, membru al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Hunedoara.

în continuare a fost aprobată ur
mătoarea ordine de zi a primei șe
dințe a Camerei legislative :

1. Froiectul planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România, pe perioada 1976—1980, 
în profil teritorial.

2. Programul privind produc
ția și desfacerea bunurilor de 
consum in perioada 1976—1980.

3. Programul privind dezvol
tarea creșterii animalelor in pe
rioada 1976—1980.

4. Programul de dezvoltare * * 
industriei alimentare in perioa
da 1976—1980.

5. Proiectul Legii pentru mo
dificarea și completarea Legii 
nr. 57/1968 de organizare și func
ționare a consiliilor populare.

Deputății consiliilor populare au 
hotărit apoi să se întocmească un 
proiect de Regulament de funcțio
nare a Camerei legislative, care ur
mează să fie trimis spre dezbatere 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare și supus, spre aprobare, 
Camerei legislative la viitoarea sa 
ședință. Pentru întocmirea proiec
tului de Regulament a fost aleasă o 
comisie formată din 43 de membri, 
cadre de conducere ale organelor 
locale de stat, oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, reprezentanți ai tutu
ror județelor țării și municipiului 
București.

Pe marginea problemelor care fac 
obiectul primei ședințe a Camerei le
gislative au luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Alecu, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Prahova, 
Gheorghe Nicolae, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Argeș, 
Alexandru Gavriliuc, vicepreședinle 
al Consiliului popular județean 
Tulcea, Pataki Emeric, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular jude
țean Harghita, Ion Badea, vicepre
ședinte al Consiliului popular jude
țean Ialomița, Ion Cioară, prim-vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean Vrancea, Ștefan Ilieș, vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean Brăila, Ion Nicola, prim-vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean Gorj, Alexandru Toader, vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean Mehedinți, Petre Preoteasa, vi
cepreședinte al Consiliului popular ju
dețean Dolj, Andrei Sorcoiu, vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean Brașov, Radu Abagiu, vice
președinte al Consiliului popular 
municipal București, Marin Bălan, 
director al Direcției generale a agri
culturii și industriei alimentare a ju
dețului Vîlcea, Horia Cozma. direc
tor al Grupului de industrie locală 
Bihor, Laurențiu Stroie, director al 
Direcției generale a agriculturii și in
dustriei alimentare a județului Dîm
bovița, loan Enciu, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular jude

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Tenis de cîmp : finalele turneului 
internațional de la Wimbledon 
(transmisiune directă).

19,05 Canada. Film documentar.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Floarea din grădină*  — emisiune- 

LISTA OFICIALĂ

a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorți pentru trimestrul II 1976

Numărul cîștigurilor Nr. libretu
lui ciștigălur

Valoarea ciștigurilor 
parțiali | totală

1
1
1
1
1 /
1
1
1
1
1
1
1

39
39
39
39
39
39
39

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

3 900

856511
1350352
2768223
1577764

1573
361288

1148200 
12472

3887351
1134698
1084958
3451629

Terminația 
libretului

34195 •
34642
26296
05554
91389
08257
78957

1354
7964
4806
6219
4134
9215
9196
0292
6435
8033
3027

143

50 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000_
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

500

50 000
40 000

150 000

100 000

780 000

975.000

3 120 000

2 730 000
1 950 000

Total : 8475 ciștiguri in obiecte în valoare de lei 9 895 000

Ciștigurile se acordă integral titularilor libretelor cu un sold mediu tri
mestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea câștigului. Dacă soldul este 
inferior acestui procent, se acordă un câștig a cărui valoare este de zece ori 
mai mare decît soldul mediu trimestrial

țean Satu-Mare, Pascu Zimbran, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Arad, Vichente 
Bălan, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Hunedoara, 
Szotyori Ernest, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Mu
reș, și loan*  Popa, prim-vicepreședin
te al Consiliului popular județean 
Constanța.

în cuvîntul lor participanții au 
subliniat importanta deosebită a con
stituirii Camerei legislative, un nou 
exemplu al modului in care partidul 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru perfecționarea ca
drului organizatoric de participare tot 
mai largă a oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani — la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui. Ei au exprimat adeziunea lor 
față de documentele de mare însem
nătate pentru dezvoltarea patriei 
supuse dezbaterii primei 
Camerei legislative a 
populare. A fost relevat 
prevederile proiectului 
perioada 1976—1980, în profil terito
rial. asigură sporirea avuției na
ționale, repartizarea judicioasă a for
țelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, dezvoltarea economico-socială 
armonioasă și echilibrată a tuturor 
localităților, valorificarea maximă a 
resurselor materiale și umane din 
fiecare județ, oraș sau comună. în ca
drul dezvoltării economiei naționale 
și al îmbunătățirii continue a condi

ședințe a 
consiliilor 

faptul că 
planului pe

țiilor de viață ale cetățenilor, 
în același timp, ei au arătat că pro
gramele supuse dezbaterii se inte
grează armonios în prevederile pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării și constituie 
instrumente concrete care favorizează 
înfăptuirea sarcinilor deosebite din 
domeniul producției și desfacerii bu
nurilor de consum, creșterii animale
lor și al industriei alimentare. în re
feririle la proiectul Legii de modifi
care și completare a Legii nr. 57 din 
1968 de organizare și funcționare a 
consiliilor populare s-a menționat că 
acesta contribuie la creșterea rolului 
și răspunderii organelor locale de stat 
în conducerea întregii activități eco
nomice și Sociale pe plan local, asi
gură dezvoltarea și adîncirea demo
crației socialiste, atragerea și parti
ciparea maselor la conducerea și re
zolvarea treburilor de stat și obștești. 
De asemenea, au fost făcute propu
neri menite să contribuie la asigu
rarea înfăptuirii prevederilor cuprin
se în planul cincinal, în programele 
privind producția și desfacerea bunu
rilor de consum, dezvoltarea creșterii 
animalelor și a industriei alimentare.

Participanții și-au exprimat hotă- 
rirea de a milita cu fermitate pentru 
Înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a Programului 
partidului, pentru realizarea In cele 
mai bune condiții a prevederilor ac
tualului cincinal, care marchează o 
etapă nouă, superioară, în opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

în încheierea lucrărilor, deputății 
au adoptat hotărîri prin care Camera 
legislativă a consiliilor populare a- 
probă proiectul planului de dezvol
tare economică și socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 1976— 
1980, în profil teritorial, programele 
privind producția și desfacerea bunu
rilor de consum, dezvoltarea creșterii 
animalelor și dezvoltarea industriei 
alimentare în perioada 1976—1980, 
precum și proiectul Legii de modifi
care și completare a Legii nr. 57/1968 
de organizare și funcționare a con
siliilor populare.

(Agerpres)

concurs pentru tineri Interpret! d® 
muzică populară.

20.50 Meridiane. Emisiune de actualitate 
internațională.

21,15 Revista literar-artistică TV.
21.50 întîlnire pe platou.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunll. In pauză : • Te
lex • Bucureștiul necunoscut.

22,05 Spectacolul lumii (XX). Producție 
a Studioului de film TV. „Instan
tanee marocane".

La Ministerul Afacerilor Externe 
au început miercuri dimineața con
vorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
și ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cipru, loannis Christophides.

în cadrul convorbirii, cei doi mi
niștri au subliniat relațiile de priete
nie și colaborare dintre România și 
Cipru, apreciind că există largi posi
bilități pentru extinderea și diversi
ficarea conlucrării bilaterale, în spe
cial în domeniile comerțului și coope
rării economice, culturale, precum și 
al turismului. Ei au convenit ca 
ambele părți să-și intensifice efortu
rile în aceste direcții.

La convorbiri, desfășurate Intr-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă, au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
Iuliu Dobroiu, director în M.A.E., 
Ion M. Anghel, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al României la Nico
sia, alte persoane oficiale.

Au luat parte Nikos Kranidiotis, 
ambasadorul Ciprului în țara noastră, 
Michail Sherifis, director, și Christo 
Pasiaridis, secretar în M.A.E. al Ci
prului.

★
Miercuri dimineața, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Cipru,

Primire la Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nicolae Giosan, a pri
mit, miercuri dimineața, delegația 
Camerei Deputaților din Congresul 
Național al Braziliei, condusă de 
Joachim Coutinho, președintele Co
misiei de relații externe a Camerei 
Deputaților, care, la invitația Comi
siei pentru politică externă și coo
perarea economică internațională a 
Marii Adunări Naționale, se află 
într-o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a proce
dat la un schimb de informații în 
legătură cu activitatea desfășurată 
de cele două parlamente, subliniin- 
du-se posibilitățile de extindere a 
conlucrării dintre acestea.

La primire au luat parte tovarășii 
Corneliu Mănescu, președintele Co

CB PRIVIRE IA CONVOCAREA SESIUNII C.A.E.R.
La 7 iulie a.c., la Berlin se vor 

deschide lucrările celei de-a XXX-a 
ședințe a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

în conformitate cu înțelegerea in

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a sosit la 

București un grup de oameni de 
afaceri din Republica Federală Ger
mania, condus de Otto Wolff von 
Amerongen, președintele Comitetului 
pentru Est al Economiei R.F.G. 
Oaspeții vor participa la lucrările 
simpozionului româno—vest-german 
pe teme de cooperare.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinați de Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat, Ștefan Ni
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Erwin Wickert, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București, membri ai 
ambasadei.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Cana

dei. ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a

• SPORT • SPORT G SPORT © SPORT

FOTBAL

Steaua a cîștigat
Ultimul meci oficial al sezonului 

fotbalistic 1975—76 a avut loc asea
ră pe stadionul „23 August" din Ca
pitală și a opus — în finala „Cupei 
României" — echipele Steaua și 
C.S.U. Galați. Deși, cum se știe, 
cele două formații au poziții dife
rite în ierarhia fotbalului nostru 
(Steaua — campioană a țării ; C.S.U. 
Galați — doar locul 5 în seria I a 
diviziei B). partida avea să fie de
osebit de echilibrată, rezultatul ră- 
mînînd incert pînă către sfîrșitul 
jocului. Ofensivei insistente a cam
pionilor. gălățenii i-au opus în pri
ma repriză o defensivă atentă și 
curajoasă, pe alocuri contraatacînd 
periculos. La pauză însă scorul a 
fost 0—0. De altfel, tabela de mar-

HANDBAL
Aseară, la Palatul sporturilor și 

culturii din Capitală. In ultimul meci 
de pregătire pentru J.O., selecționata 
feminină de handbal a țării noastre 
a întrecut reprezentativa similară a 
Poloniei. Ca și în jocul de luni cu 
aceeași echipă, handbalistele noastre 
au învins la un scor clar : 27—18 
(12-8).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul II 1976

Nr. ert.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele <Je 
ciștig

1 072 250%
2 516 200%
3 227 100%
4 901 50%
5 785 25%
6 156 25%
7 954 25%
8 774 25" b
9 470 25%

10 685 25%
11 828 25%
12 526 25%
13 521 25%
14 944 25%
15 360 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete Se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C. 

loannis Christophides, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, și soția au oferit miercuri 
un dejun în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Republicii Cipru, 
loannis Christophides, și a soției 
sale.

Au luat parte Ion Cosma, ministrul 
turismului, Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămîntului, Mircea 
Malița, consilier al președintelui re
publicii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, Nikos 
Kranidiotis, ambasadorul Ciprului în 
țara noastră, celelalte persoane ofi
ciale cipriote.

în timpul dejunului, cei doi miniș
tri au toastat în sănătatea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui 
Republicii Cipru, arhiepiscopul Ma
karios, pentru prosperitatea și pro
gresul celor două țări și popoare, 
pentru continua dezvolțare a priete
niei și colaborării dintre România și 
Cipru, pentru pace și înțelegere între 
națiuni. (Agerpres)

misiei pentru politică externă și coo
perarea economică internațională, 
Margareta Hedviga Hauser, secretar 
al M.A.N., Horia Constantin Tatu, 
deputat.

A fost de față Carlos Norberto de 
Oliveira Pares. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Braziliei la București.

★
în aceeași zi. parlamentarii brazi

lieni au avut întrevederi la Marea 
Adunare Națională cu membri ai Co
misiei pentru politică externă și co
operarea economică internațională, la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
cu tovarășul Ștefan Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului, la Consiliul 
popular municipal București cu to
varășul Ion Gheorghe, prim-vicepre
ședinte al consiliului. (Agerpres)

tervenită, ședința a XXX-a a Se
siunii se va desfășura la nivelul 
șefilor de guverne din țările mem
bre ale C.A E.R.

transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Ca
nadei, Allan J. MacEachen.

★
Cu prilejul sărbătorii Zilei națio

nale a Republicii Ruanda, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a transmis un mesaj de felicitare 
ministrului ruandez al afacerilor ex
terne și cooperării. Nsekalije Aloys.

★
Miercuri după-ămiază a sosit In 

Capitală ministrul turismului și an
tichităților al Regatului hașemit al 
Iordaniei. Ghaleb Barakat, care, la 
invitația ministrului turismului al 
Republicii Socialiste România. Ion 
Cosma, face o vizită oficială în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion 
Cosma. de alte persoane oficiale.

A fost prezent Hani Khasawneh, 
ambasadorul Regatului hașemit al 
Iordaniei în țara noastră.

(Agerpres)

„Cupa României*
caj a rămas în continuare mult timp 
neschimbată, căci pe teren raportul 
de forțe se păstra același. Sem
nificativ poate pentru a sublinia 
echilibrul existent în jocul de asea
ră este faptul că singurul gol al me
ciului — gol cu care Steaua ciștigă 
prețiosul trofeu — s-a înscris din 
lovitură liberă : Iordănescu, în
min. 75.

Oricum, noul succes al echipei 
Steaua este pe deplin meritat și pre
țios totodată, evidențiind pregătirea 
conștiincioasă a jucătorilor săi. com
petenta antrenorilor de-a lungul 
unui sezon fotbalistic foarte încăr
cat. Se cuvine, desigur, subliniată 
și performanța tinerei formații gălă- 
țene și a antrenorului său. ambiția 
și dăruirea cu care și-a apărat șan
sele in tradiționala competiție fot
balistică.

cinema
• Aventurile celor trei muzicanți:
SCALA — 9,30; 11,30; 14; 16,30;
18,30; 20,30, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20.30.
• Contele de Monte Cristo: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, FESTIVAL — 9,15;
11,30: 13,45; 16.15; 18,45; 21,15, la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20.30.
G Instanța amină pronunțarea: 
GRIVITA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45: 18; 20,15, TOMIS — 8.45; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20. la grădină 
— 20,30.
• Papillon: PATRIA — 9; 12; 15;
18; 21. SALA PALATULUI — 14 
(seria de bilete 692); 17,15 (693);
20,15 (694), BUCUREȘTI — 8.30;
11,30; 14.15; 17,30; 20,30, PATI
NOARUL „23 AUGUST" - 20.15.
G Corupție pe autostradă: VIC
TORIA - 9.15; 11,30; 13,45: 16;
18.15: 20.30. FEROVIAR — 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20,15, MELODIA — 
9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30,
GLORIA — 9: 11; 13: 15.30: 17.30;
19.30. GRADINA TITAN — 20.30.
• Zidul: DACIA — 9; 11.15; 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
G S-a întimplat în anii ’20: CEN
TRAL — 9.15; 11.30: 13,45: 16;
18.15; 20.30.
G Răscumpărarea: EXCELSIOR — 
9: 11.15: 13 30: 16; 18.15; 20,30, MO
DERN -9; ii: 13.15: 15.45: 18;
20. AURORA — 9: 11,15; 13,30;
15.45: 18: 20.
G Cu mîinile curate: LUMINA — 
9: 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.
G Lumea animalelor — 9,30, Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici —

Excelenței Sale Domnului JULES LEGER
Guvernatorul general al Canadei

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu prilejul 
Zilei naționale a Canadei, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului canadian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente 
între România și Canada se vor dezvolta continuu, in folosul popoarelor ro
mân și canadian, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General-maior HABYARIMANA JUVENAE

Președintele Republicii Ruanda, 
Președintele fondator 

al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare
Cu prilejul sărbătorii Zilei naționale a Republicii Ruanda, am deosebita 

plăcere să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, cor
diale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
succes deplin Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare și poporu
lui prieten ruandez In activitatea pe care o desfășoară pe calea afirmării 
intereselor naționale, a creșterii bunăstării patriei.

Doresc să-mi exprim încrederea că bunele relații existente Intre cele 
două țări, precum și colaborarea noastră pe plan internațional se vor întări 
tot mai mult, în avantajul popoarelor român și ruandez, al cauzei progre
sului, cooperării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am plăcerea de a vă adresa, in numele Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și noi succese în activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc călduros pentru felicitările și frumoasele urări pe care 

mi le-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere.
IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele FRELIMO, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Mozambic și al meu personal vă mulțumesc pentru mesajul frățesc și mili
tant de felicitări, transmis cu ocazia împlinirii unui an de la dobindirca 
independenței.

Țările socialiste au constituit și constituie principalul nostru sprijin în 
procesul de edificare a democrației populare.

Reafirmăm angajamentul nostru în lupta comună împotriva imperialis
mului, a sistemului de exploatare a omului și pentru construirea unei noi 
societăți.

Salutări frățești și revoluționare.
Cu înaltă considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Manifestare culturală consacrată 
bicentenarului S. U. A.

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
bicentenarului Statelor Unite ale A- 
mericii. Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, miercuri seara, în Capitală, 
o manifestare culturală.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., 
poetul Petre Ghelmez a împărtășit 
impresii de călătorie din S.U.A., iar 
ambasadorul S.U.A. la București,

Timpul probabil
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, luna iulie se așteaptă să 
fie călduroasă în cea mai mare par
te a țării. Cantitățile de precipitații 
vor fi mai puține în regiunile din 
sudul țării, iar in celelalte vor os
cila în jurul valorilor obișnuite pen
tru această lună.

între 1 și 10 iulie, vremea va fi re
lativ frumoasă, cu cerul variabil ziua 
și cu înseninări mai persistente 
noaptea și dimineața. în unele zile, 
pe alocuri, vor cădea ploi de scurtă 
durată însoțite de descărcări electri
ce. Vîntul va predomina din sectorul 
vestic, prezentînd unele intensificări 
spre sfîrșitul intervalului. Tempera
turile minime vor oscila între 10—18 
grade, iar cele maxime între 22—32 
grade.

în perioada 11—20 iulie, timpul va 
fi frumos, cu cerul mai mult senin, 
iar vîntul va sufla slab pînă la po-

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

30 iunie 1976.
EXTRAGEREA I : 43 32 18 35 11 16
EXTRAGEREA a Il-a : 10 3

22 42 39
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1 361 499 lei.

11.30, De Ia platou la ecran —
14.15, Rio Lobo — 16,15, Domiciliu 
conjugai — 18,30; 20,30 ; CINEMA
TECA (sala Union).
• Conversație: EFORIE — 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
G Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9,30;
11,45.
G Patima: DOINA — 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
G Prima pagină: BUZEȘTI — 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,15.
G O zi de neuitat: BUCEGI — 16;
18.15, la grădină — 20,30. DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
G Culise; UNIREA — 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20,30.
G Prietenii mei, elefanții: ARTA 
—13; 16,15; 19.30, LIRA — 12,30; 16;
19.15,
G Mușchetarul român: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
G Mere roșii: FERENTARI — 
15,30; 18: 20,15.
G Fratele meu are un frate for
midabil: GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.15, PROGRESUL — 15,30; 17,45; 
20.
G Cel alb, cel galben, cel negru: 
COTROCENI — 10; 12.30; 15;
17,30; 20.
G Dincolo de pod: CRÎNGAȘI — 17. 
G Cercul magic: PACEA — 15,45; 
18: 20,15.
G Marile speranțe: CASA FILMU
LUI - 10: 12.30: 15; 17.30: 20,
MIORIȚA — 9; 11.45: 14.30: 17.15: 
20. FLAMURA — 11,15; 15: 17,30:20. 
G Invincibilul Luke: FLAMURA 
— 9.
G Am avut 32 de nume: RAHO
VA — 16; 18; 20.
G întoarcerea lui Magellan: COS
MOS — 15.30: 18; 20,15.
G Doctor Judym: MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
G Zorro: POPULAR — 15,30; 19. 

Harry Barnes jr„ a vorbit despre im
portanta evenimentului aniversat.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare. producții ale studiourilor 
americane.

pentru luna iulie
trivit. Temperaturile vor fi In creș
tere, minimele oscilînd între 14—22 
grade și maximele între 25—35 grade.

în ultima decadă, Vremea va conti
nua să fie în general frumoasă în 
prima jumătate a intervalului, cu cer 
variabil, mai mult senin. Ploile vor 
fi izolate. Timpul va deveni apoi 
schimbător, cu cerul temporar noros 
și vor cădea ploi de scurtă durată 
însoțite de descărcări electrice. Vîn
tul va sufla slab, predominind din 
nord-vest și vest. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 12—18 
grade, iar cele maxime între 22—30 
grade, local mai ridicate.

★
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și s-a răcit ușor în cea mai 
mare parte a tării, cerul a fost variabil, 
cu înnorări mai accentuate după-amia
ză. Au căzut averse însoțite de descăr
cări electrice în nord-vestul Munteniei, 
sud-estul Banatului, în vestul Transilva
niei șl în Carpații Meridionali. In Olte
nia, pe alocuri, s-au semnalat descărcări 
electrice. Vîntul a prezentat intensificări 
locale în Cimpia Dunării, sud-vestul 
Moldovei și în Delta Dunării. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă între 
21 de grade la Intorsura Buzăului și .30 
de grade la Timișoara și Băilești. In 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă dimineața, cînd cerul a fost 
variabil. După-amiază lnnorările s-au 
accentuat. Temperatura maximă a fost 
de 28 de grade.

G Frați de cruce: MUNCA — 
15.45; 18; 20.
G Dacii: FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
G Operațiunea „Monstrul* : VII
TORUL — 15.30; 18; 20.
G Cursa grea: FLACARA — 15.30; 
18; 20.
G Romanța despre îndrăgostiții 
VITAN — 15,30; 18.

teatre
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55 DE ANI DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Sesiunea Adunării 
Naționale 

a întregului Vietnam

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a întemeierii 

Partidului Comunist Chinez, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, în numele comuniștilor și al în
tregului popor român, adresează Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, comuniștilor și poporului 
chinez un cordial salut frățesc și cele mai calde felici
tări.

Continuator al glorioaselor tradiții revoluționare ale 
poporului. Partidul Comunist Chinez s-a situat în frun
tea luptei eroice îndelungate, antiimperialiste și antifeu
dale. a maselor populare împotriva exploatării și asu
pririi, a organizat și condus cu succes lupta armată îm
potriva reacțiunii interne și a cotropitorilor străini, pen
tru eliberare socială și națională, pentru făurirea vieții 
noi în patria sa. Triumful revoluției socialiste în China 
reprezintă un eveniment de însemnătate istorică inter
națională care a deschis o nouă eră în viața și destinele 
poporului chinez, a dat o puternică lovitură pozițiilor 
imperialismului în Asia și în întreaga lume, a contribuit 
în măsură uriașă la schimbarea raportului de forțe în 
favoarea socialismului, progresului și păcii.

Intr-o perioadă istorică scurtă, harnicul și talentatul 
popor chinez, muncind cu abnegație și energie creatoare, 
a înfăptuit, sub conducerea partidului său comunist în 
frunte cu tovarășul Mao Tzedun. adinei transformări re
voluționare în toate domeniile vieții sociale, a obținut 
continuu succese remarcabile în măreața operă a con
strucției socialiste, în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Chinez. Remarcabi
lele realizări obținute de Partidul Comunist Chinez, de 
China socialistă aduc o contribuție de mare însemnătate 
la accentuarea superiorității forțelor socialismului în lume, 
la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru triumful cauzei libertății, pro
gresului și păcii.

Folosim acest prilej pentru a ne reafirma convingerea 
profundă că prietenia frățească, solidaritatea militantă și 
colaborarea multilaterală dintre partidele, popoarele și ță
rile noastre se vor dezvolta și întări neîncetat, pe baza 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar.

De ziua glorioasei aniversări vă dorim, dragi tovarăși, 
noi și tot mai mari victorii în făurirea socialismului și 
înflorirea multilaterală a patriei.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

șanhai , Succese ale cercetării științifice
Numai în cursul anului 

trecut, peste o sută de 
lucrări științifice aplicati
ve de mare importanță 
pentru dezvoltarea și mo
dernizarea unor sectoare 
esențiale ale economiei 
naționale, ale științei și 
tehnicii din China popu
lară au fost realizate de 
lucrătorii Institutului de 
cercetări nucleare din 
Șanhai. Pentru ca rezul
tatele muncii lor să fie 
rit mai eficiente, cercetă
torii șanhaiezi se depla
sează în mod sistematic în 
diverse unități economi
ce, în exploatări miniere 
și comune populare pen
tru a cunoaște mai apro
fundat cerințele concrete 
ale industriei și agricul
turii și a iniția acțiuni de 
colaborare nemijlocită cu 
cei interesați în aplicarea 
studiilor întreprinse.

O preocupare esențială 
a colectivului institutului 
a fost, în perioada amin

tită, construirea unor noi 
instrumente de măsură și 
control pe bază de izo
topi, specialiștii din ma
rele oraș industrial al 
Chinei populare reușind 
să proiecteze și să reali
zeze un număr apreciabil 
de aparate din această 
categorie —> printre care 
instrumente cu raze X 
fluorescente, analizatoa
re de nivele, instrumente 
pentru determinarea ul- 
traprecisă a unor dimen
siuni, aparate detectoare 
de dispersiuni etc.

Un alt grup — de cer
cetări atomice în dome
niul agriculturii (creat nu 
de mult în cadrul institu
tului pentru a contribui 
nemijlocit la dezvoltarea 
tot mai accelerată a aces
tei importante ramuri a 
economiei naționale chi
neze) — a supus trata
mentului cu radiații peste 
o mie de soiuri de se
mințe care au fost apoi

cultivate, cu bune rezul
tate, în diferite zone din 
răsăritul țării. S-au des
fășurat, totodată, mari 
eforturi, încununate de 
succes, pentru studierea 
și producerea de radioizo- 
topi și echipamente elec
tronice necesare activită
ții medico-sanitare, volu
mul realizărilor în acest 
domeniu depășind de trei 
ori cifrele înregistrate în 
anul precedent. Intre al
tele, personalul științific 
specializat în studierea 
cancerului a reușit să 
creeze, în mai puțin de 
un an, un aparat tranzis
torizat pentru depistarea 
tumorilor maligne cuta- 
nee sau lntramusculare, 
aparat de mare finețe și 
foarte util în acest dome
niu.

Recent, Institutul de 
cercetări nucleare din 
Șanhai a obținut un noii 
și important succes în a-

naliza microparti culelor 
încărcate din siliciu, oțel 
cuprit și alte materiale, 
furnizînd — pe baza re
zultatelor obținute — nu
meroase informații nece
sare unităților industriale 
interesate. De asemenea, 
noi progrese au fost în
registrate in ultima vre
me și în domeniul fizicii 
nucleare și al chimiei ra
diațiilor, progrese care 
sporesc zestrea de reali
zări a acestei importante 
instituții științifice din 
China populară.

Sînt succese semnifica
tive din amplul tablou al 
realizărilor remarcabile 
obținute de poporul țării 
prietene, sub conducerea 
Partidului Comunist Chi
nez, în edificarea unei e- 
conomii modeme, bazată 
pe progresele științei și 
tehnicii.

I. TECUȚA

HANOI 30 (Agerpres). — In cadrul 
lucrărilor primei sesiuni a Adunării 
Naționale a întregului Vietnam, de- 
Kcare au luat cuvîntul în zi- 

> marți și miercuri au expri
mat deplina aprobare față de modul 
în care au fost definite situația ac
tuală din Vietnam și sarcinile po
porului vietnamez în noua etapă a 
revoluției în raportul politic prezen
tat în fața Adunării Naționale de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam. 
Deputății s-au referit, totodată, la 
succesele înregistrate în activitatea 
intensă de vindecare a rănilor răz
boiului și de edificare a noului Viet
nam.

Manifestare a prieteniei 
romăno-egiptene

CAIRO 30 — Corespondentul nos
tru transmite : La Ambasada Româ
niei din Cairo a avut loc o întîlnire 
prietenească cu conducerea Asocia
ției de prietenie egipteano-română. 
Au participat Sayed Zaki, secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, președintele Aso
ciației de prietenie, dr. Zeinab Sobki, 
membru al C.C. al U.S.A., vicepre
ședinte al asociației, Naguiba Abdel 
Hamid, secretar general al asocia
ției, alți membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie egipteano-ro
mână.

Cu această ocazie, Sayed Zaki a 
elogiat, in cuvîntul său, rolul deter
minant al președinților Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat în 
dezvoltarea și amplificarea. relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, spre binele popoarelor 
român și egiptean, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Pentru o Cartă a colaborării economice 
interafricane

Reuniunea ministerială a O.U.A.

PORT LOUIS 30 (Agerpres). — In 
cadrul lucrărilor Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), care se desfășoară la Port 
Louis, ministrul afacerilor externe al 
Zairului, Nguza Karl i Bond, a cerut 
convocarea unei conferințe extraor
dinare a miniștrilor economiei, finan
țelor și planului ai țărilor O.U.A. 
pentru a lansa o veritabilă cartă a 
colaborării economice între statele 
africane. Această conferință ar avea 
ca sarcină esențială examinarea con
dițiilor schimburilor comerciale între 
țările africane, armonizarea mijloa
celor de transport și favorizarea in
vestițiilor interafricane. Ministrul za- 
irez a propus ca această conferință 
să aibă loc pe teritoriul Zairului cu 
concursul Băncii Africane de Dezvol
tare (B.A.D.) și al Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Africa.

Reprezentantul Zairului a reafir
mat voința țării sale de a normaliza 
relațiile cu Ângola.

Pe de altă parte, în cadrul unei 
conferințe de presă pe marginea ac
tualei reuniuni de la Port Louis, 
secretarul general adjunct al O.U.A.,

Ahmed Djoudi, a făcut cunoscută în
grijorarea Consiliului ministerial 
față de tergiversările manifestate de 
țările occidentale industrializate în 
legătură cu participarea lor la Fon
dul internațional de dezvoltare agri
colă, care ar trebui să atingă nivelul 
de un miliard de dolari și care, în 
cel mai bun caz, nu va fi operațio
nal decît în 1979—1980. După cum a 
relevat Djoudi, Consiliul ministerial 
al O.U.A- a lansat un apel în acest 
sens țărilor industrializate.

★

Consiliul ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), reunit la 
Port Louis, capitala Insulei Mauritius, 
a hotărît crearea unui fond special 
pentru a ajuta Mozambicul, țară care 
în luna martie a.c. a hotărît aplica
rea sancțiunilor economice instituite 
de către O.N.U. Împotriva Rhodesiei.

După cum a declarat purtătorul de 
cuvînt al O.U.A., Peter Onu, miniș
trii de externe ai organizației au ho
tărit ca acest ajutor să fie finanțat de 
către Fondul arab de asistentă pen
tru țările africane.

MOZAMBIC

Ripostă fermă actelor de agresiune 
ale rasiștilor rhodesieni

In Consiliul de Securitate s-au încheiat Convorbiri

dezbaterile asupra problemei exercitării drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinean 

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 30 — Cores

pondentul nostru transmite : Consi
liul de Securitate și-a încheiat dezba
terile asupra problemei exercitării 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinean, care au avut ca bază un 
raport al „Comitetului celor 20“, con- 
ținind concluzii și recomandări de 
măsuri.

In ultima zi a discuțiilor. Guyana, 
Pakistan, Panama și Tanzania au 
prezentat un proiect de rezoluție, 
prin care se propune recunoașterea 
de către Consiliul de Securitate a 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinean la autodeterminare, inde
pendentă și suveranitate națională în 
Palestina. în conformitate cu Carta 
O.N.U. Acest document a întrunit 10 
voturi pentru, unul contra (S.U.A.) și 
patru abțineri (Anglia, Franța. Ita
lia și Suedia). Datorită veto-ului 
S.U.A., documentul nu a fost adoptat.

Prezentînd poziția guvernului ro
mân, reprezentantul țării noastre în 
Consiliul de Securitate, ambasadorul 
Ion Datcu, a subliniat că problema 
palestineană este o componentă e- 
sențială a situației din Orientul Mij
lociu. De aceea se impune ca părțile 
interesate să acționeze cu hotărîre 
pentru identificarea unei reglemen
tări de ansamblu, cît mai curînd po
sibil. a tuturor problemelor care con
fruntă popoarele din zonă.

Ambasadorul român a expus apoi 
pe larg inițiativele românești și efor
turile personale ale președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu, pentru 
soluționarea pașnică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, inclusiv a si
tuației din Liban.

Referindu-se în continuare la ra
portul „Comitetului celor 20“. vorbi
torul a arătat că recomandările și 
concluziile acestui document, la ela
borarea căruia a participat și Româ

nia. reprezintă o contribuție pozitivă 
la eforturile depuse pe un plan mai 
general. în cadrul O.N.U., pentru so
luționarea pașnică a conflictului. A- 
doptarea de către Consiliul de Secu
ritate a unor decizii de natură să 
faciliteze exercitarea de către po
porul palestinean a drepturilor sale 
inalienabile ar constitui, în opinia 
României, o completare importantă 
și necesară a rezoluțiilor sale ante
rioare vizînd Orientul Mijlociu.

Ambasadorul român a subliniat, în 
încheiere, necesitatea ca reprezentan
ții O.E.P. să participe cu drepturi 
egale cu ale celorlalte părți la toate 
conferințele și negocierile referitoare 
la Orientul Mijlociu, în cadrul cărora 
să se tină seama de concluziile și 
recomandările „Comitetului celor 20“.

anglo- vest-germane
BONN 30 (Agerpres). — Aflat la 

Bonn, într-o vizită oficială, premie
rul britanic, James Callaghan, a 
avut convorbiri cu cancelarul Repu
blicii Federale Germania. Helmut 
Schmidt. La discuții au participat 
miniștrii de externe ai celor două 
țări, Anthony Crosland, și, respectiv, 
Hans-Dietrich Genscher.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
probleme privind rezultatele recentei 
conferințe la nivel înalt a celor 
șapte țări industrializate occiden
tale, care a avut loc în Porto Rico, 
precum și alte chestiuni referitoare 
la actuala situație economică inter
națională. Agenda convorbirilor a 
fost dominată însă de problemele 
bilaterale.

în acest sens, într-o declarație fă
cută înainte de sosirea delegației 
britanice la Bonn, cancelarul Repu
blicii Federale Germania a precizat 
că scopul vizitei îl reprezintă efec
tuarea „unui schimb detaliat de 
opinii privind relațiile bilaterale și 
probleme ale Pieței comune".

Simpozion privind mișcările de independență
WASHINGTON 30 — Corespon

dentul nostru transmite : Bicentena
rul Statelor Unite ale Americii și 
centenarul independenței României 
au format temele principale ale 
„Simpozionului româno-american a- 
supra mișcărilor de independență", 
organizat în orașul Detroit, sub aus
piciile Universității de stat Wayne 
din localitate și ale Institutului de 
istorie „Nicolae Iorga" din București.

Lucrările colocviului au fost des
chise de prof. R. V. Burks, care a 
prezentat comunicarea intitulată 
„Caracterul unic al istoriei româ
nești în contextul istoriei' Europei 
răsăritene". Academicianul C. C. 
Giurescu a expus temele „Cucerirea 
independenței naționale a României, 
rezultat al luptei întregului popor 
român" și „Crearea statului națio-

nai unitar român, condiție a dezvol
tării națiunii românești".

Au luat apoi cuvîntul prof. Patrick 
Strauss, de la Universitatea Oakland 
(S.U.A.), prof. Udo Sautter, de la 
Universitatea din Windsor (Canada), 
care s-au referit la politica de spri
jin a țărilor lor față de actul inde
pendenței naționale a României.

Colonel dr. Ilie Ceaușescu a ținut 
o expunere pe tema „Idealurile re
voluției americane — războiul ame
rican de independență și războiul 
civil american în istoriografia româ
nească".

Cercetătorii Cornelia Bodea, Sergiu 
Columbeanu și Paul Cernovodeanu, 
de la Institutul „Nicolae Iorga", au 
prezentat colocviului teme1 legate 
de trecutul istoric al relațiilor dintre 
România și Statele Unite.

Seminar international 
pe tema cooperării 

Intre țările nealiniate
COLOMBO 30 (Agerpres). — Co

respondentul Agerpres transmite : In 
capitala Republicii Sri Lanka au în
ceput, miercuri, lucrările unui semi
nar internațional cu tema „Coopera
rea științifică și tehnologică între ță
rile nealiniate".

Timp de o săptămînă vor fi exa
minate probleme privind dezvoltarea 
științei și tehnologiei în țările neali
niate, diverse modalități de aborda
re în cooperare a acestor probleme, 
precum și extinderea schimbului de 
informații în domeniile menționate, a. 
schimbului de oameni de știință și 
personal tehnic.

în cursul dezbaterilor va fi pre
gătit un document de lucru cu pri
vire la cooperarea științifică și teh
nologică între țările nealiniate ce va 
fi supus spre examinare Conferin
ței la nivel înalt de la Colombo, din 
luna august.

In sprijinul eforturilor 
de dezvoltare ale țărilor 

latino-americane
LIMA 30 — Corespondentul nos

tru transmite : La Lima au început 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni or
dinare a Adunării generale a ALIDE 
(Asociația latino-americană a insti
tuțiilor financiare pentru dezvoltare). 
La reuniune participă delegații a 
peste 100 de instituții bancare din 
țările latino-americane, precum și 
ale unor organisme financiare din di
ferite continente. Din țara noastră 
participă o delegație reprezentînd 
Banca de investiții.

Pe ordinea de zi stabilită pentru 
cea de-a Vl-a sesiune ordinară a 
Adunării generale a ALIDE figurează: 
dezvoltarea latino-americană și nece
sitățile de finanțare adițională, de re
surse financiare pentru băncile de 
dezvoltare, instituțiile financiare și 
piețele de capital, cooperarea bănci
lor pentru dezvoltare.

în cuvîntarea de inaugurare a 
reuniunii ALIDE, primul ministru 
peruan, general de divizie Jorge 
Fernandez Maldonado, a subliniat că, 
în cadrul conjuncturii economice ac
tuale, țările Americii Latine s-au 
confruntat și se confruntă cu grave 
probleme de finanțare a dezvoltării 
lor, fiind evident. în același timp, 
că „nu se pot aștepta soluții care 
să provină exclusiv din colaborarea 
externă".

MAPUTO 30 (Agerpres). — La Ma
puto a fost dat publicității, miercuri, 
un comunicat al Ministerului Apără
rii al Republicii Populare Mozambic, 
în care se arată că, la 26 și 28 iunie, 
unități ale regimului de la Salisbury 
au atacat Mozambicul și au pătruns 
pe teritoriul său, provocînd victime 
în rîndurile populației și pagube ma
teriale.

Ripostînd acestor acte de agresiune

— se spune în comunicat — unitățile 
Armatei Populare de Eliberare a Mo- 
zambicului au întreprins contralovi- 
turi, distrugînd o bază rhodesiană la 
Villa Salazar, pricinuind inamicului 
pierderi considerabile în oameni și 
tehnică de luptă. Comunicatul subli
niază, de asemenea, hotărîrea po
porului mozambican și a armatei 
sale de a respinge orice provocări 
ale rasiștilor.

agențiile de presă transmit:
In Comitetul pentru de

zarmare de la Geneva s a 
hotărit ca, începînd de la 9 august 
a c., să aibă loc ședințe ale comitetu
lui, cu participarea unor experți gu
vernamentali de specialitate, in pro
blema interzicerii perfecționării și 
producerii unor noi tipuri de arme de 
nimicire în masă și a unor noi sisteme 
de asemenea arme.

La Bsrna 3 fost d3t publici_ 
tății raportul Comisiei consultative 
guvernamentale în problema intrării 
Elveției în O.N.U. Comisia recomandă 
intrarea țării in O.N.U. ca membru 
cu drepturi depline. în conformitate 
cu Constituția elvețiană, pentru solu
ționarea pozitivă a chestiunii intrării 
în O.N.U. este nevoie de aprobarea 
celor două Camere ale parlamentului 
și de un referendum național.

Primul ministru al Suri- 
namului, Henk Arron’ 3 între' 
prins o vizită oficială la Brasilia, în 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
președintele țării-gazdâ. Ernesto 
Geisel, referitoare la dezvoltarea 
cooperării între cele două țări, pre- 
cuin și la unele probleme internațio
nale de interes comun. Au fost sem
nate importante documente comune, 
între care Tratatul de prietenie din
tre Brazilia și Surinam, Acordul de 
cooperare economică și tehnică, pre
cum și un acord de cooperare cul
turală.

La Cineclubul din Cairo și la 
Asociația artiștilor și scriitorilor 
din capitala Egiptului au avut 
loc manifestări dedicate lui 
Constantin Brâncuși, cu ocazia 
aniversării centenarului nașterii 
marelui sculptor român. Au fost 
prezentate filmele documentare 
„Brâncuși la Tirgu-Jiu" și „O- 
voidul", însoțite de prezentări 
privind viața și opera lui 
Brâncuși

■k
O expoziție dedicată Organi

zației pionierilor din România, 
in cadrul acțiunii „Există și 
alți prieteni", pe care o organi
zează Consiliul venezuelean al 
copilului, s-a inaugurat la Ca
racas: Expoziția prezintă foto
grafii care redau imagini din 
viața și activitatea pionierilor 
români și obiecte de artizanat 
executate de pionieri. La verni
saj au participat reprezentanți 
ai Consiliului . venezuelean al 
copilului, ai municipalității lo
cale, un numeros public. A fost 
prezent Petrache Dănilă, amba
sadorul țării noastre la Caracas.

La Gsneva3 3VUt loc’ miercuri’ 
o nouă întîlnire a delegațiilor sovie
tică și americană participante la tra
tativele bilaterale privitoare la limi
tarea armamentelor strategice ofen
sive.

Președintele Gerald Ford 
a avut miercuri o întrevedere cu 
primul ministru al Japoniei. Takeo 
Miki, aflat la Washington într-o vi
zită oficială. în cursul convorbirilor 
— precizează purtătorii de cuvint o- 
ficiali — au fost examinate rezulta
tele recentei conferințe economice 
la nivel înalt din Insula Porto Ri
co, evoluția cazului „Lockheed" și 
modalitățile de reducere a impor
tantelor excedente pe care Japonia 
le înregistrează în schimburile co
merciale cu celelalte țări occidentale.

dia
între Bangladesh și In

au avut loc convorbiri oficiale,
în cursul cărora au fost discutate 
diferite aspecte legate de problema 
barajului de la Fărakka, chestiuni 
de frontieră și alte subiecte de in
teres comun.

După zece zile de grevă, 
piloții liniilor aeriene canadiene și 
controlorii zborurilor și-au reluat 
lucrul. Intre autoritățile federale și 
sindicate a intervenit un acord care 
conține garanții suplimentare asupra 
securității zborurilor — motivul 
esențial al acțiunii greviștilor. Con
flictul de muncă a avut ca efect pa
ralizarea aproape totală a curselor 
interne și internaționale ale princi
palelor companii de aviație civilă ale 
tării.

Convorbiri americano-in- 
dOneziene. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Adam Malik, 
și-a încheiat marți vizita oficială de 
trei zile în Statele Unite. Convorbi
rile sale cu secretarul de stat ame
rican, Henry Kissinger, au fost con
sacrate colaborării dintre cele două 
țări în diferite domenii.

Incidentele din Ulster 
provocate de elemente extremiste 
s-au soldat miercuri cu moartea 
unei persoane. Bilanțul victimelor de 
la declanșarea violențelor atinge în 
prezent 1 561 morți (170 de la înce
putul anului).

Guvernul Uruguayan 3 
hotărit o nouă devalorizare (a zecea 
de la începutul anului) a monedei na
ționale cu 1,5 la sută în raport cu do
larul S.U.A. Noua rată de schimb a 
pesoului Uruguayan a fost fixată la 
3,27 pesos pentru un dolar la cum
părare și 3,30 pesos în operațiunile de 
vînzare.

Cutremurul care 3 3vut ,oe 
simbăta trecută în insula indoneziană 
Jayapura s-a soldat cu moartea a 147 
persoane și cu importante pagube 
materiale — anunță ziarul „Berita 
Buana" din Djakarta.

Un incendiu, care 8 3 lntins 
pe un front de 15 km, a provocat 
ravagii pe Riviera italiană, între La 
Spezia și Genova, unde 50 hectare de 
pini și măslini au căzut pradă flăcă
rilor. Din cauza terenului greu acce
sibil, intervenția pompierilor este 
foarte dificilă.

Lucrările
Congresului Partidului 
Socialist Revoluționar 

Somalez
MOGADISCIO 30 (Agerpres). — 

Prezentînd raportul la Congresul con
stitutiv al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez. Mohammed Siad 
Barre, președintele Consiliului Su
prem al Revoluției din Somalia, a 
subliniat că toate succesele obținute 
de Somalia în domeniile economic, 
social și cultural se datorează faptu
lui că țara a ales calea dezvoltării 
necapitaliste.

Referindu-se la problemele de po
litică externă. Mohammed Siad Barre 
a arătat că principiile după care se 
conduce guvernul somalez în dome
niul activității externe sînt solidari
tatea cu toate forțele progresiste din 
lume, lupta împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului, rasismului și 
apartheidului, pentru pace și progres 
social. Somalia consideră drept o sar
cină importantă a politicii sale ex
terne menținerea și întărirea relații
lor de prietenie cu statele socialiste, 
care au sprijinit și sprijină poporul 
somalez in lupta sa pentru egalitate 
socială — a subliniat raportorul.

ANGLIA

Camera Comunelor 
a aprobat naționalizarea 
unor ramuri industriale
LONDRA 30 — Corespondentul

.nostru transmite : Camera Comune
lor din Marea Britanie a aprobat 
proiectul de lege privind naționali
zarea industriei aeronautice și a in
dustriei construcțiilor și reparațiilor 
navale. în cadrul ședinței Camerei 
Comunelor, ministrul industriei. Eric 
Varley, a arătat că industriile res
pective „trec prin momente deose
bit de grele, fiind confruntate cu 
serioase dificultăți". El a subliniat că 
„prin naționalizarea lor, industria 
aeronautică și cea a construcțiilor 
navale își asigură supraviețuirea".

Prin această hotărîre, guvernul la
burist, condus de James Callaghan, 
a obținut o importantă victorie asu
pra opoziției conservatoare. După 
cum se știe, profitînd de faptul că 
la un moment dat (prin încetarea 
din viață a unui deputat laburist) 
partidul de guvernămînt își pierduse 
majoritatea absolută pe care o avea 
în Camera Comunelor, opoziția a 
Încercat și chiar a reușit să blocheze 
activitatea parlamentară a cabine
tului, împiedicind aprobarea unor 
importante proiecte de lege. Acum, 
ca urmare a redobîndirii de către 
guvern a majorității parlamentare, 
se înlătură pericolul ținerii unor noi 
alegeri generale anticipate.

Probleme ale relațiilor între membrii 
Pieței comune

LUXEMBURG 30 (Agerpres). — In 
cadrul sesiunii Consiliului ministerial 
al Pieței comune care a avut loc la 
Luxemburg, miniștrii de externe au 
reexaminat, în primul rînd. contro
versata problemă privind alegerea, pe 
baza votului universal, începînd din 
mai 1978, a membrilor Parlamentului 
European (organ consultativ al „celor 
nouă"). Dar nici de data aceasta ei 
nu au reușit să ajungă la un acord 
asupra problemei, hotărînd, în conse
cință, ca ea să fie înscrisă pe agenda 
Conferinței la nivel înalt a Pieței co
mune care se va ține în zilele de 12 
și 13 iulie.

In continuare, ministrul de externa 
britanic, Anthony Crosland, a infor
mat Consiliul ministerial asupra re
zultatelor recentei Conferințe de la 
Porto Rico, la care au participat re
prezentanții principalelor șapte țări 
occidentale industrializate (S.U.A., i- 
nițiatoarea conferinței. Japonia, Ca
nada, Marea Britanie. R.F. Germania, 
Franța și Italia). De fapt, au fost in
formați miniștrii de externe ai celor 
cinci țări mici din Piața comună 
(Belgia. Olanda, Luxemburg, Dane
marca și Irlanda), care nu au fost 
reprezentate la conferință și care 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
acest lucru.

în sfîrșit. după ce au adoptat o 
serie de norme privind schimburile 
comerciale pe plan intracomunitar, 
miniștrii de externe au reexaminat 
raporturile „celor nouă" cu Grecia și 
Turcia, țări asociate la Piața comună.

Tot Ia Luxemburg a avut loc o 
reuniune a miniștrilor de interne și 
justiție ai „celor nouă", la sfîrșitul 
căreia a fost dată publicității o de
clarație în care se exprimă, în esen
ță, îngrijorarea față de creșterea cri
minalității pe plan interi). Potrivit de
clarației, miniștrii au convenit să se 
informeze reciproc în probleme re
feritoare la combaterea criminalității 
și' terorismului.

*
HAGA 30 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului „Handels- 
blad" din Rotterdam, ministrul aface
rilor externe al Olandei, Max van 
der Stoel, a apreciat situația actuală 
a Pieței comune ca „alarmantă", a- 
dăugînd că, în cazul în care întîlniri- 
le la nivel înalt de genul celei din 
Porto Rico ar fi instituționalizate, „re
lațiile de încredere între cele nouă 
țări membre ar fi puse în pericol".

Totodată, ministrul olandez a re
afirmat că „este regretabil" că la 
această întîlnire au participat numai 
țările mari din C.E.E., deoarece cu 
acest prilej au fost abordate pro
bleme care interesează toate cele 9 
țări membre.

Ținîndu-se cont de existența In ca
drul Pieței comune atît a unor țări 
puternic dezvoltate, cît și a altora 

' mai slabe din punct de vedere eco
nomic, trebuie să se evite formarea 
a două „cluburi", a spus ministrul 
olandez.

Inflația în lumea capitalului
• PARIS. — în cursul lunii mai, 

prețurile cu amănuntul au crescut în 
Franța în medie cu 0,7 la sută — a 
anunțat Ministerul francez al Eco
nomiei și Finanțelor. Această nouă 
majorare face ca rata inflației să fie 
de 9,5 la sută.

Pe de altă parte, în primul tri
mestru al anului, în Franța s-au în
registrat 3 346 falimente. Revenirea 
se lasă așteptată în numeroase sec
toare ale economiei franceze — scrie 
ziarul „Les Echos".

• STOCKHOLM. — Potrivit date
lor Biroului central de statistică, in 
ultimele 12 luni, prețurile produse
lor de larg consum au crescut în 
Suedia cu 11,2 la sută. Numai pe 
primele luni ale anului, majorările 
medii de prețuri au fost de 5,1 la 
sută. Cele mai mari creșteri s-au în
registrat la produsele alimentare — 
7,1 la sută, la benzină și energie e- 
lectrică — 6,7 la sută.

• MADRID. — în cursul lunii mai, 
costul vieții a crescut în Spania cu 
4,58 la sută — informează Institutul 
național de statistică. Iar în primele 
cinci luni ale anului 1976, procentul

corespunzător a fost de 11,72 la su
tă. Deteriorarea costului vieții se da
torează acțiunii corozive a inflației, 
care a Înregistrat în ultimele 12 luni 
o rată de creștere de 20,1 la sută.

• ROMA. — Intr-un interviu acor
dat cotidianului „Stampa Sera", Nino 
Andreatta, membru al Senatului Ita
liei din partea Partidului Democrat 
Creștin, a afirmat că, în prezent, re
dresarea economică a țării este mult 
mai lentă decît în alte țări occiden
tale industrializate. După opinia sa, 
aceasta se datorează menținerii în 
Italia a unor presiuni inflaționiste, 
ceea ce impune o restrîngere a con
sumului și adoptarea unei politici de 
restricții fiscale și monetare.

★

Intr-o declarație făcută în legătu
ră cu recenta întîlnire la nivel inalt 
din Porto Rico, președintele Franței, 
Valâry Giscard d’Estaing, a apreciat 
că una dintre problemele cărora li 
s-a acordat o deosebită atenție a 
fost inflația. Tendințele inflaționis
te, a spus șeful statului francez, per
sistă încă și constituie o „problemă 
gravă" în țările occidentale.

DE PRETUTINDENI
• NAVĂ CU PILOT 

AUTOMAT. Motonava „Pro- | 
fesor Uhov" este prima navă 
sovietică dotată cu un sistem 
bazat pe noi principii de pilota
re automatizată. Centrul elec
tronic instalat la bordul său re
zolvă toate problemele legate de 
evitarea ciocnirilor, oferind în 
permanență informații cu pri
vire la viteza și direcția nave
lor și elaborând varianta opti- , 
mă a cursului de urmat. Noul 
sistem de navigație va fi insta
lat, în primul rînd, pe navele 
de serie de mare tonaj. De alt
fel, dispozitivele automate vor 
Înlocui complet piloții pe moto
navele care vor intra în dota
rea flotei sovietice încă în 
cursul actualului plan, cincinal 
(1976—1980).

• CAMPANIE DE AL
FABETIZARE. Studenții uni- I 
versităților din Lisabona, Porto
și Coimbra au decis să contri
buie la răspândirea științei de 
carte în rindul compatrioților. 
Ei vor participa, în timpul va
canței de vară, la campania de 
alfabetizare ce se desfășoară în 
ritm intens în întreaga Portuga- 
lie, unde, după cum se știe, o 
parte considerabilă din popu
lație nu știe să scrie și să ci
tească.

© JUNGLA IN PER 
COL. Din ultimele date furni
zate de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.) reiese că în 
pădurile tropicale sînt defrișate 
anual 11 milioane hectare, în 
principal din inițiativa și în fo
losul marilor monopoluri. în 
ultimul sfert de secol, 40 la sută 
din fondul forestier tropical a 
fost distrus. Consecințele ecolo
gice sînt catastrofale : în multe 
din regiunile văduvite de vege
tație s-au abătut inundații sau 
secete pustiitoare. Distrugerea 
în continuare a pădurilor — 
avertizează oamenii de știință
— ar putea provoca modificări 
climatice neașteptate pe plane
ta noastră.

• SOL LUNAR PEN
TRU POSTERITATE. stu- 
dierea probelor, de sol lunar a- 
duse pe Terra de către expedi
țiile „Apollo" este departe de a 
se fi încheiat. Cele 382 kg de 
„material selenar" continuă să 
aibă pentru oamenii de știință 
o valoare inestimabilă. N.A.S.A.
— forul american care organi
zează operațiunile de cercetare 
a spațiului cosmic — a hotărit 
ca eșantioane de roci selenare 
(intre 10 și 20 la sută) să se păs
treze, în condiții de securitate 
deplină, pentru studiile pe care 
le vor efectua generațiile vii
toare. Probe selectate din toate 
tipurile de sol recoltate pe Lună 
vor fi depozitate in mici contai
nere ermetice, unde vor fi fe
rite de oxidări și de orice alte 
procese de impurificare.

• RAMSES AL ll-LEA 
„ÎNTINEREȘTE"... c“ p*-  
lejul deschiderii la Paris a unei 
expoziții de antichități egipte
ne, mumia faraonului Ramses 
al II-lea urmează să fie supusă 
unei adevărate operații de chi
rurgie estetică. Intr-un labora
tor special amenajat al Muzeu
lui național de istorie naturală 
din capitala Franței, specialiști 
cu înaltă calificare, dotați cu 
mijloace tehnice ultramoderne, 
vor examina și restaura ră
mășițele „faraonului luminii". 
De fapt, este vorba de interven
ții chirurgicale estetice efectua
te la fața, umerii și bazinul mu
miei, carnea din aceste părți ur- 
mind să fie reconstituită cu ră
șini polimerizate. De asemenea, 
vor fi restaurate fișiile din 
bumbac, vechi de circa trei mii 
de ani, care înfășoară corpul fa
raonului.

• BUSINESS-UL ME
DICAMENTELOR. ^du?
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tria farmaceutică franceză este 
supusă unor aspre critici în- 
tr-un raport întocmit de așa- 
numitul „comitet GuTWiard". 
Este vorba, bunăoară, de retra
gerea de pe piață a unor metr 
camente eficiente și de înlocui
rea lor cu altele, vag „îmbună
tățite", dar mult mai scumpe. 
Ca urmare, deficitul Asigurări
lor sociale franceze a crescut 
necontenit, ajungînd în acest an 
la 10 miliarde de franci. Rapor
tul amintit mai reproșează fir
melor producătoare că alocă 
pentru cercetare doar 5—8 la 
sută din cheltuielile lor, în timp 
ce pentru reclamă cheltuielile 
se ridică la 17 la sută.

• UN „BRUEGHEL" 
INEDIT. Specialiști polonezi 
în conservarea monumentelor 
au dispus o expertiză atentă a 
unui tablou pictat în manieră 
flamandă, descoperit lingă Cra
covia, intr-o minăstire din se
colul al XlII-lea. Cercetările în
treprinse au permis să se iden
tifice pe pinza în formă orto
gonală o bine cunoscută sem
nătură — Brueghel — invizibilă 
cu ochiul liber. Tabloul repre
zintă o scenă biblică și a fost 
atribuit lui Jan Brueghel (1568— 
1625). După cum se știe, acest 
pictor a executat mai multe lu
crări pentru regele Poloniei 
Sigismund al III-lea.

• ORA EXACTĂ PE 
LIMBA PĂSĂRILOR. In 
pădurile Guatemalei trăiesc 
două păsări pe care natura le-a 
înzestrat cu adevărate mecanis
me biologice. In tmp ce una 
dintre ele obișnuiește să emită 
cu regularitate sunete specifice 
la interval de exact o jumătate 
de oră. cealaltă, presimțind 
schimbarea vremii anunță în
treaga pădure printr-un „sem
nal" deosebit, strident. Aceste 
„mesaje" sînt indicii extrem de 
prețioase pentru locuitorii ținu
turilor respective

Departamentul export-import


