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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Ieri au fost reluate lucrările în plen ale celei de-a treia 
sesiuni din cadrul celei de-a șaptea legislaturi a Marii 

Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Expunere la proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe perioada 1976-1980

Ședința comună a C. C. al P. C. R. si Consiliului Suprem 
al Dezvolt» Economice si Sociale a României

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, joi, 1 iulie, a avut loc 
ședința comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României.

Ședința a avut următoarea ordine 
de zi:

1. Proiectul îmbunătățit al Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe 
perioada 1976—1980 ;

2. Programul privind producția și 
desfacerea către populație a bunu
rilor de consum în perioada 
1976—1980 ;

3. Programul privind dezvoltarea 
creșterii animalelor în perioada 
1976—1980 ;

4. Programul de dezvoltare a in
dustriei alimentare în perioada 
1976—1980 ;

5. Raportul și proiectul de ho- 
tărîre cu privire la activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizări
lor și cererilor oamenilor muncii ;

6. Cu privire la Conferința parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa ;

7. Probleme organizatorice.
La ședința comună au participat 

ca invitați primi secretari ai comi
tetelor județene de partid care nu 
sînt membri ai C.C. al P.C.R., șefi 
și adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., unele cadre din minis
tere, instituții centrale și organiza
ții de masă.

în cadrul ședinței au fost exa
minate problemele înscrise la or
dinea de zi, adoptindu-se hotărîri 
corespunzătoare.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și-au însușit propunerile de 
îmbunătățire a proiectului planu
lui național unic pentru perioada 
1976—1980, apreciind că acestea 
se încadrează în prevederile Con
gresului al XI-lea al P.C.R. și asi
gură realizarea lor în condiții co
respunzătoare.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României au aprobat, de 
asemenea, ansamblul de măsuri pe 
care le reprezintă programele pri
vind producția și desfacerea pro
duselor agroalimentare și bunuri
lor de consum, pe baza cărora se 
vor asigura, față de prevederile 
inițiale ale Directivelor Congresu
lui al XI-lea, condiții mai bune 
pentru satisfacerea, Ia un nivel 
calitativ superior, a cerințelor oa
menilor muncii, corespunzător dez
voltării economiei noastre, a ve
nitului național.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român cheamă pe toți 
oamenii muncii să acționeze cu 
ho'tăr? a-, pentru dezvoltarea în 
ritm înalt a economiei naționale, 
pentru sporirea avuției naționale 
— singura cale de creștere a nive
lului de trai material și spiritual 

al întregului popor, țelul suprem 
al politicii partidului nostru.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român își exprimă con
vingerea că, însuflețiți de perspec
tivele mărețe ce le deschid înflo
ririi pe mai departe a patriei, bu
năstării națiunii actualul cincinal, 
programele de dezvoltare a pro
ducției și desfacerii bunurilor de 
consum, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, toți oame
nii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
își vor consacra fără preget în
treaga energie și capacitate crea
toare pentru transpunerea în viață 
a acestor obiective care marchează 
o etapă nouă, superioară, in opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia.

C.C. al P.C.R., analizînd raportul 
cu privire la activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii — la
tură esențială a relațiilor directe 
cu populația ale organelor de 
partid și de stat — precum și mă
surile care se impun pentru îm
bunătățirea în continuare a mun
cii în acest domeniu, a adoptat o 
hotărîre, ce va fi dată publicității.

C.C. al P.C.R. a ascultat o infor
mare privind activitatea delega
ției Partidului Comunist Român 
la Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești, participarea parti
dului nostru la pregătirea și orga
nizarea acestei reuniuni.

Comitetul Central a aprobat ac
tivitatea delegației noastre, adop
tarea, in cadrul conferinței, de că
tre partidul nostru, a documentului 
final „Pentru pace, securitate, co
laborare și progres social în Eu
ropa" și a dat o înaltă apreciere 
cuvîntării secretarului general al 
Partidului Comunist Român, acti
vității laborioase desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești, întîlnirilor avute cu 
acest prilej cu șefi ai delegațiilor 
partidelor participante.

C.C. al P.C.R. a adoptat o hotă- 
rire cu privire Ia această pro
blemă, care se dă publicității.

în legătură cu unele probleme 
organizatorice, C.C. al P.C.R. a ho- 
tărit:

— Trecerea din rîndul membri
lor supleanți în rîndul membrilor 
C.C. al P.C.R. a tovarășilor Ion 
Florea și Suzana Gâdea.

— Alegerea ca membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a tovarășului Ion Ioniță.

— Alegerea ca membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a tovarășilor Ion Co- 
man, Teodor Coman, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Ștefan Mocuța.

— Alegerea ca secretari ai C.C. 
al P.C.R. a tovarășilor Constantin 
Dăscălescu și Aurel Duma.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea se dă publicității.

CUVlNTAREA
TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în cadrul ședinței am discutat 
îmbunătățirile aduse planului na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială, care urmează să fie adop
tat de Marea Adunare Națională. 
Atît în ce privește producția in
dustrială, cît și cea agricolă, îmbu
nătățirile aduse cincinalului se în
cadrează în întregime în prevede
rile Congresului al XI-lea al parti
dului, asigurînd realizarea lor în 
condiții corespunzătoare.

Nu doresc să mă refer la cifrele 
pe care le cunoașteți. Este evident 
că îndeplinirea cincinalului cere 
eforturi serioase, impune să acțio
năm cu. toată fermitatea în toate 
ramurile economiei naționale.

Este îmbucurător că în primele 
luni ale cincinalului planul indus
trial s-a realizat în bune condiții, 
iar în agricultură primele rezultate 
ale strîngerii recoltei de cereale 
sînt relativ bune, existînd toate po
sibilitățile ca prevederile stabilite 
în plan să poată fi atinse.

Esențialul este să acordăm toată 
atenția problemelor calitative ale 
cincinalului. în primul rînd, aș 
menționa necesitatea punerii mai 
hotărîte în valoare a materiilor 
prime și materialelor provenite din 
țară, ridicării ponderii lor în creș
terea producției. Ministerul Mi
nelor, Ministerul Industriei Chi
mice, Ministerul Metalurgiei, Mi
nisterul Materialelor de Construcții 
trebuie să ia măsurile cele mai 
energice pentru a-și îndeplini rolul 
important ce le revine în asigu
rarea materiilor prime și materia
lelor necesare aprovizionării în 
bune condiții a economiei na
ționale. S-au întreprins un șir de 
măsuri, însă consider că mai sînt 
încă multe de făcut în această di
recție. Ministerele respective, între
prinderile, organizațiile județene de 
partid pe teritoriul cărora se gă
sesc unitățile producătoare de ma
terii prime și materiale să consi
dere prevederile din cincinal drept 
minime. în domeniul producerii 
materiilor prime și materialelor nu 
există nici o limită de depășire a 
planului de stat. Pentru aceasta nu 
e nevoie să se ceară aprobare, de
sigur, în limita unei exploatări ra
ționale și a menținerii rezervelor 
în conformitate cu planul. Este deci 
necesară intensificarea activității 

pentru descoperirea de noi rezerve 
de materii prime și combustibili, 
creîndu-se surse suplimentare pen
tru sporirea producției în aceste 
sectoare. în acest cadru intră și 
strângerea deșeurilor de metale 
feroase, neferoase, de metale rare, 
precum și valorificarea lor com
plexă. Am întreprins unele măsuri, 
dar față de alte țări și față de posi
bilitățile de care dispunem în 
această privință mai avem multe de 
făcut. Deșeurile sînt o sursă 
destul de importantă pentru a- 
sigurarea industriei noastre, a 
economiei naționale cu mate
rii prime și materiale. Fie
cărei întreprinderi și organi
zații de partid, fiecărui con
siliu popular, tuturor organizații
lor de masă și obștești, copiilor, 
pionierilor le revin îndatoriri mari 
în această privință.

O sarcină centrală este valorifi
carea superioară a materiilor pri
me și materialelor. Trebuie luate 
măsuri hotărîte ca materiile pri
me și materialele să fie folosite 
pentru obținerea unei producții 
superioare celei din cincinalul tre
cut, atît ca volum, cît și din punct 
de vedere al calității. Doresc să 
reamintesc necesitatea obținerii 
unei producții finite cît mai mari 
dintr-o tonă de materie primă; 
din unele materii prime obținem 
o producție mică ; sînt încă pier
deri mari la oțel și la combusti
bil, Ia obținerea energiei electrice 
și a masei lemnoase, precum și în 
alte sectoare economice. Avem în 
această privință rezerve mari și 
punerea lor în valoare trebuie să 
constituie o preocupare zilnică a 
ministerelor, întreprinderilor, a 
organelor și organizațiilor de 
partid. Se obține o cantitate de 
produse finite destul de redusă 
dintr-o tonă de materiale. Tre
buie să acordăm o atenție deose
bită folosirii raționale și valorifi
cării superioare a materiilor pri
me și materialelor. în această pri
vință, un rol important revine, 
desigur, cercetării, introducerii cu
ceririlor tehnicii și științei în pro
ducție. Acest cincinal pune sar
cini deosebit de mari în domeniul 
cercetării și vreau să se înțeleagă 
clar că măsurile întreprinse pînă 

acum nu sînt suficiente, nu asi
gură încă înfăptuirea în bune con
diții a ceea ce am prevăzut. Se 
impune să acționăm cu mai multă 
hotărîre pentru concentrarea for
țelor în cercetare, pentru introdu
cerea rapidă în producție a rezul
tatelor cercetării proprii, pentru 
scurtarea termenelor de cercetare 
printr-o organizare mai complexă 
a activității, pentru reducerea ter
menului de la începerea cercetării, 
apoi a proiectării pînă la produc
ție. Am discutat în Comitetul Po
litic Executiv să folosim mai bine 
forțele din producție și din învă- 
țămînt în concepția partidului 
nostru, prin, unirea strînsă și inte
grarea reală, nu formală, a aces
tor trei laturi ale activității — 
cercetare, învățămînt, producție. 
Pentru soluționarea problemelor 
legate de proiectarea noilor obiec
tive am stabilit să se treacă la 
alcătuirea în marile combinate 
siderurgice și metalurgice a unor 
grupe de cercetare alcătuite din 
inginerii și specialiștii acestora, 
care să lucreze în uzină pentru cer
cetare. Desigur, aceste grupe ar 
putea fi completate, întărite cu ca
dre din institutele ministerului. în 
același timp, am stabilit ca toate 
cadrele facultăților de metalurgie, 
ale facultăților de subingineri, pre
cum și studenții din ultimii ani să 
participe la activitatea acestor gru
pe de cercetare și proiectare. La 
Reșița, de exemplu, Facultatea de 
subingineri trebuie să fie încadrată 
în întregime în aceste grupe, în- 
cepînd cu decanul, cu profesorii și 
asistenții și terminând cu studen
ții. Deci, în întregime, acest colec
tiv trebuie să lucreze la elabora
rea proiectelor, considerîndu-se a- 
ceastă activitate drept practică în 
producție. Aceasta este valabil și 
pentru studenții și profesorii po
litehnicii. Toți trebuie să participe 
efectiv la elaborarea proiectelor, 
în centrele industriale importante, 
lucrînd acolo timp de 3—4 luni. 
In Comitetul Politic Executiv am 
discutat ca acest procedeu să-l 
extindem la toate ministerele. 
Problema se pune Ia fel și pentru 
facultățile economice. Studenții și 
profesorii să lucreze la evidența 
și controlul contabil, la întocmirea

planurilor financiare și a bugete
lor întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor. Trebuie să facem o 
cotitură radicală în această pri
vință, trecînd în toate sectoarele 
de la declarații formale despre in
tegrare, de la contracte formale, 
la o participare reală, activă a pro
fesorilor și studenților în produc
ție, la cercetare și elab.orarea pro
iectelor. Pe baza acestor măsuri, 
întârzierile existente în elaborarea 
unor programe de cercetare vor 
putea fi recuperate, realizînd chiar 
un anumit devans. Aceste proble
me trebuie să fie limpezi și pentru 
tovarășii de la Ministerul învăță
mântului — unde au fost neclari
tăți care cred că vor fi lichidate 
cu desăvârșire — și pentru 
comitetele județene, și pentru 
miniștri, chemați să treacă real
mente la folosirea rațională a 
acestei forțe. Prin aceasta nu 
numai că nu vom dezorga
niza învățămîntul, ci îl vom în
tări. Dacă studenții din anii IV 
și V de la politehnică și subingi
neri vor lucra 6 luni la proiecte 
sau în fabrică, la realizarea unor 
prototipuri, își vor îmbogăți expe
riența, își vor ridica nivelul de 
competență profesională, vor putea 
deveni buni specialiști. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit obliga
ția pentru Consiliul de Miniștri 
de a aplica aceste măsuri și de a 
raporta asupra felului cum s-a re
alizat acest program. Primii secre
tari, ceilalți membri ai Comitetu
lui Central care lucrează în aceste 
domenii trebuie să acționeze ferm 
pentru îndeplinirea acestor sar
cini. Doresc să reamintesc că după 

acest cincinal vor veni altele și 
de aceea cercetarea științifică tre*  
bule să se ocupe și de problemele 
de perspectivă, de activitatea fun
damentală, teoretică în cadrul fie
cărei științe. Pe baza programelor 
de perspectivă, să creăm condiții 
ca știința românească să Joace un 
rol tot mai activ în dezvoltarea 
întregii noastre societăți.

Am discutat nu o dată, dar do*  
resc să reamintesc și acum, des*  
pre sarcinile stabilite de Congre*  
sul al XI-lea cu privire la ridi
carea nivelului tehnic și a calită
ții producției. Avem rezultate 
bune în toate sectoarele. însă aici 
nu există limite ! Avem încă lip
suri și trebuie să ne așezăm te
meinic ca, în strînsă legătură cu 
cercetarea, prin introducerea teh
nicii noi, să ridicăm nivelul teh
nic al producției, calitatea produ
selor, atît pentru necesitățile eco
nomiei naționale și ale populației, 
cît și pentru export. Aceasta tre
buie considerată drept una din 
problemele centrale ale activității 
zilnice a tuturor celor ce lucrează 
în domeniul economic, a tuturor 
organizațiilor de partid și organi
zațiilor obștești, astfel ca ceea ce 
s-a stabilit la Congresul al XI-lea 
cu privire la înfăptuirea plenară 
a revoluției tehnico-științifice în 
România să nu rămînă o lozincă 
generală, ci să se materializeze în 
noi succese în fiecare întreprin
dere, la realizarea fiecărui produs, 
în toate sectoarele de activitate !

Sînt încă probleme legate de 
productivitatea muncii care de
pind de buna organizare a pro-
(Continuare în pag. a III-a)

HOTARÎREA C. C. AL P. C. R.
cu privire la activitatea delegației Partidului Comunist Roman, 

condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, dezbătînd in
formarea cu privire la activitatea 
desfășurată de delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, care a 
avut loc la Berlin în zilele de 29 
și 30 iunie a.c., aprobă în unanimi
tate și dă o înaltă apreciere ex
punerii făcute în cadrul acestei 
reuniuni de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — expunere care re
flectă politica consecventă, mar- 
xist-leninistă, a partidului nostru 
și corespunde întru totul hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, orientă
rilor Programului partidului. Por
nind de la analiza profund științi
fică a relațiilor contemporane, de 
la cerințele obiective ale dezvol
tării mișcării revoluționare, expune
rea a înfățișat cu deplină claritate 
pozițiile și aprecierile Partidului Co

munist Român cu privire la evolu
ția vieții internaționale, la căile și 
mijloacele de întărire a securității 
și colaborării în Europa, de rezol
vare a marilor probleme cu care 
este confruntată astăzi omenirea, 
la creșterea rolului și contribuției 
partidelor comuniste și muncito
rești în mobilizarea clasei munci
toare, a forțelor înaintate de pre
tutindeni pentru realizarea înalte
lor idealuri ale păcii și progresu
lui social pe continentul nostru și 
în întreaga lume.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român aprobă întreaga 
activitate desfășurată de delegația 
P.C.R. la conferință și apreciază 
că ea s-a înscris ca un aport con
structiv la desfășurarea cu succes 
a acestei importante reuniuni. în- 
tîlnirile și convorbirile purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu un 
mare număr de conducători ai 
partidelor comuniste și muncito
rești din Europa reprezintă o nouă

și deosebit de prețioasă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor de co
laborare și solidaritate cu parti
dele comuniste și muncitorești din 
țările socialiste și din țările capi
taliste europene, la întărirea prie
teniei clasei muncitoare și a po
porului român cu popoarele aces
tor țări. Expunerea prezentată 
de secretarul general al parti
dului, ca și întreaga partici
pare a delegației P.C.R. la con
ferință au dat o puternică ex
presie voinței și dorinței co
muniștilor din România ca lucră
rile acestei importante reuniuni 
internaționale să se desfășoare cu 
succes, să ducă la creșterea rolu
lui partidelor comuniste și munci
torești în viața politică de pe con
tinentul european, la intensificarea 
luptei clasei muncitoare, a maselor 
populare și a popoarelor pentru 
progres social, securitate și pace 
în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Central relevă, și cu 
acest prilej, contribuția fundamen

tală adusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la intensificarea activi
tății internaționale a partidului 
nostru, a României socialiste, la 
elaborarea și traducerea în viață 
a întregii politici a partidului și 
statului nostru, aportul deosebit 
al secretarului general al partidu
lui nostru Ia pregătirea și organi
zarea Conferinței general-europe- 
ne de la Helsinki, la eforturile 
pentru mobilizarea largă a popoa
relor, a opiniei publice în vederea 
transpunerii concrete în viață a 
hotărîrilor adoptate, a întăririi 
securității și colaborării pe conti
nent. Comitetul Central subliniază, 
totodată, cu deosebită satisfacție, 
contribuția și rolul activ al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în dezvol
tarea prieteniei și colaborării din
tre partidele comuniste și munci
torești, în afirmarea principiilor 
noi de relații dintre partide, ba
zate pe deplină egalitate și respect
(Continuare in pag. a III-a)

Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
în ziua de 1 iulie a avut loc ședința Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a luat 
in discuție unele probleme privind pregătirea ședinței 
comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, precum și în legătură cu 
actuala sesiune a Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a ascultat și aprobat in
formarea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind Conferința partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa și a hotărît să supună activitatea delega
ției Partidului Comunist Român care a participat la 
conferință, precum și documentul adoptat la Berlin, 
dezbaterii și aprobării plenarei C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat Comitetul 
Politic Executiv despre rezultatele vizitei oficiale 
făcute, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Turcia, la invitația președintelui Fahri S. Korutiirk și 
a doamnei Emel Korutiirk.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apreciere 
acestui important act de politică externă a Republicii 
Socialiste România, considerînd că, prin rezultatele ei 
deosebit de pozitive, vizita se înscrie ca un moment

remarcabil în evoluția continuă și rodnică a relațiilor 
dintre cele două țări. Convorbirile pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu președintele Fahri S. 
Korutiirk și cu primul ministru Suleyman Demirel, 
desfășurate sub semnul cordialității și al înțelegerii re
ciproce, ce caracterizează dialogul la nivel înalt 
româno-turc, acordurile și celelalte documente semnate, 
înțelegerile convenite deschid perspective de amplifi
care a colaborării bilaterale economice, tehnico-științi
fice și culturale între România și Turcia, precum și de 
conlucrare pe plan internațional, aceasta corespunzînd 
intereselor ambelor popoare, bunei vecinătăți și coope
rării în Balcani, întăririi securității și păcii în Europa 
și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv apreciază că vizita făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, reprezintă o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la promovarea colaborării în regiu
nea balcanică, la cauza înfăptuirii securității europene, 
Ia afirmarea tot mai puternică a principiilor noi de 
egalitate și respect între națiuni, Ia făurirea unei noi
(Continuare în pag. a III-a)
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Texte rezumate ale cuvîntărilor rostite la Conferința 
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

EXPUNERE
la proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976-1980 

prezentată de tovarășul Manea Mănescu
Stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,Onorată Mare Adunare Națională,Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, să prezint Marii Adunări Naționale proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980.Noul cincinal a fost elaborat potrivit istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea cu privire la strategia evoluției societății românești și asigură transpunerea in viață a orientărilor și obiectivelor fundamentale ale Programului partidului de edificare a socialismului multilateral dezvoltat și înaintare a țării noastre spre comunism.Cel de-al șaselea cincinal se bazează pe succesele remarcabile repurtate sub conducerea Partidului Comunist Român de eroica noastră clasă muncitoare, de întregul popor român în îndeplinirea înainte de termen a planului pe anii 1971—1975, care a marcat începutul etapei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Dezvoltarea potențialului economic și îndeosebi a industriei și-a găsit reflectarea in perfecționarea structurilor economico-sociale, a relațiilor de producție, în creșterea avuției naționale și înfăptuirea programului de ridicare sistematică a nivelului de trai al populației, obiectivul fundamental al politicii partidului și statului nostru, al operei de construcție a socialismului și comunismului.întruchipare strălucită a activității revoluționare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, aceste uriașe înfăptuiri confirmă realismul programelor noastre de creștere economică, justețea politicii partidului, întărirea continuă a rolului său de forță conducătoare a societății. unitatea indestructibilă a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin conținutul său, cel de-al șaselea plan cincinal constituie o concludentă ilustrare a legăturii indisolubile dintre caracterul științific și modul democratic <te elaborare a programelor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei noastre.Planul reprezintă o impunătoare creație colectivă a partidului, a maselor largi de oameni ai muncii, care au participat direct la stabilirea soluțiilor și măsurilor de valorificare superioară a potențialului material și uman al țării, la identificarea unor posibilități suplimentare de sporire a producției materiale, de economisire a resurselor și creștere a eficienței economice.Proiectul de plan, laborioasele studii de prognoză pe care se întemeiază, precum și cele 150 programe speciale concepute intr-o viziune unitară au fost întocmite într-o strinsă conlucrare de întreprinderi, centrale, ministere, consilii populare, s-au dezbătut și "aprobat de Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale, ceea ce conferă un grad ridicat de fundamentare și realism obiectivelor prevăzute pentru această perioadă.Planul cincinal poartă amprenta puternică a gindirii politice, consecvent revoluționare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și statului nostru, caracterizată prin aplicarea creatoare la condițiile concrete din țara noastră a adevărurilor generale ale socialismului științific în vederea dezvoltării forțelor de producție, asigurării perfecționării continue a structurilor economice și sociale — avînd drept țel principal ridicarea nivelului de viață al clasei noastre muncitoare, al întregului popor, făurirea unui viitor strălucit României socialiste.Stimate tovarășe deputate.Stimați tovarăși deputați,Planul național unic pe următorii cinci ani asigură, în concordanță cu direcțiile și sarcinile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, întărirea și modernizarea în ritm susținut a bazei tehnico-materiale a economiei, introducerea largă a cuceririlor științei și tehnicii avansate, participarea tot mai intensă a României la diviziunea internațională a muncii, ridicarea eficienței în toate sectoarele de activitate. O condiție esențială a înfăptuirii acestor obiective, a creșterii continue a avuției naționale și, pe această bază, a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor este alocarea u- nei rate de 33—34 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare — opțiune fundamentală a politicii Partidului Comunist Român, a cărei justețe a fost pe deplin confirmată de viață.Proiectul de plan asigură continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă a tării — factor hotă- ritor al dezvoltării și modernizării m ritm susținut a producției materiale, al dinamismului nostru economico- social. Prin creșterea producției industriale intr-un ritm mediu a"?31 de 10,2—11,2 la sută se va consolida poziția conducătoare a industriei, care va participa cu peste două treimi la formarea venitului național și cu circa 75 la sută la înzestrarea tehnică a economiei, aducînd, totodată. o contribuție importantă la amplificarea comerțului exterior și a cooperării economice internaționale.Tinînd seama de dinamica industriei și de caracterul tot mai complex al asigurării resurselor materiale pe plan mondial, vom acorda în continuare o deosebită atenție lărgirii bazei proprii de materii prime și energie, valorificării cit mai depline a bogățiilor naturale ale țării. Potrivit sarcinilor trasate recent de secretarul general ai partidului, vom lua măsuri pentru perfecționarea organizării activității în domeniul geo

logiei, îmbunătățirea programelor de cercetări și prospecțiuni în scopul sporirii mai accentuate a rezervelor de hidrocarburi, cărbune, minereuri feroase, neferoase și alte substanțe minerale. în energetică se va modifica în continuare structura resurselor primare utilizate, sporind ponderea cărbunilor și a energiei hidroelectrice ; se vor lua măsuri severe de economii, de mai bună gospodărire și folosire rațională a potențialului energetic al țării.Planul atribuie un rol însemnat dezvoltării bazei metalurgice, ca premisă indispensabilă a unei industrii puternice și moderne.Producția de oțel va ajunge la 16,6—17,3 milioane tone în 1980 ; la finele cincinalului, producția de oțeluri aliate și carbon de calitate va depăși întreaga producție de oțel a țării din anul 1975.O trăsătură esențială a dezvoltării industriale in actualul cincinal o constituie creșterea mai rapidă a ramurilor prelucrătoare și, îndeosebi, a celor promotoare ale progresului tehnic ; construcția de mașini și industria chimică vor deține împreună aproape 50 la sută din totalul producției industriale a țării din anul 1980.Un rol deosebit în asigurarea echipării moderne a întregii economii naționale revine industriei constructoare de mașini. în cadrul dezvoltării de ansamblu a acestei ramuri — într-un ritm mediu anual de 11,8—12,6 la sută — ritmuri mai înalte vor cunoaște industria electronică și electrotehnică, mecanica fină și optica, producția de instalații tehnologice complexe, industria mijloacelor de automatizare, producția de mașini-unelte, construcția de nave, precum și fabricația altor produse de înaltă tehnicitate.Ramură de prim rang pentru o economie în plină dezvoltare, industria chimică va înregistra o creștere a producției — cu 15,2—16,5 la sută anual — concomitent cu îmbunătățirea structurii produselor. Se va extinde cu prioritate petrochimia, în special fabricația de produse cu valoare economică ridicată — fire și fibre sintetice, mase plastice, cauciucuri sintetice — precum și producția de îngrășăminte, biostimula- t'ori, medicamente și produsele chimice de mic tonaj, ceea ce va per- poite o valorificare superioară a resurselor noastre de materii prime.în vederea satisfacerii optime a cerințelor de consum ale populației, dezvoltarea industriei bunurilor de consum va fi orientată spre creșterea și modernizarea producției, realizarea unei largi game sortimentale, ridicarea substanțială a calității produselor. în acest scop, producția industriei alimentare va crește într-un ritm anual de 9,2 la sută și cea a industriei ușoare de 8,7 la sută.După cum vă este cunoscut, din indicația secretarului general al partidului nostru au fost elaborate și aprobate recent programe speciale pentru creșterea și diversificarea producției de bunuri alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse electrocasnice, articole de uz gospodăresc, îmbunătățirea alimentației publice, dezvoltarea bazei materiale a comerțului.Recent, au fost adoptate importante măsuri organizatorice menite să asigure coordonarea producției bunurilor de larg consum — in unitățile industriei republicane, locale și ale cooperației — atît pe ansamblul țării, cit și in județe, pentru a asigura înfăptuirea unitară a politicii partidului nostru în acest domeniu de o deosebită importanță pentru buna aprovizionare a populației.Corespunzător nevoilor economiei, o dezvoltare susținută vor cunoaște industria lemnului, industria materialelor de construcții, precum și celelalte ramuri ale industriei, dirijate ferm spre fabricarea unui sortiment diversificat de produse cu un grad înalt de prelucrare.înfăptuirea integrală a prevederilor de plan în domeniul industriei impune măsuri energice de ordin tehnic și organizatoric din partea Consiliului de Miniștri, ministerelor, centralelor, întreprinderilor și organelor locale pentru folosirea deplină a capacităților de producție și valorificarea superioară a resurselor materiale, extinderea specializării și cooperării interuzinale in producție, modernizarea tehnologiilor de fabricație, perfecționarea activității de a- provizionare tehnico-materială, întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei de plan, asigurarea condițiilor pentru desfășurarea ritmică a producției in toate unitățile economice.Stimați tovarăși,O componentă esențială a creșterii noastre economice o constituie accentuarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii — ramură de bază a economiei românești — în vederea satisfacerii cit mai depline a cerințelor de consum ale populației și a necesităților de materii prime ale industriei.Un obiectiv prioritar al politicii agrare a partidului îl reprezintă gospodărirea rațională a pămintului — unul din bunurile cele mai de preț ale avuției noastre naționale — realizarea integrală a programului de îmbunătățiri funciare. Suprafața amenajată pentru irigații va ajunge in 1980 la 3 milioane hectare, reprezen- tind circa trei cincimi din potențialul irigabil al țării. Fondurile destinate agriculturii asigură consolidarea in continuare a bazei tehnico-materiale a aces.tei ramuri, pînă la sfîrșitul cincinalului urmînd să fie încheiat, practic, procesul de mecanizare a lucrărilor agricole. Cantitatea ele îngrășăminte chimice — 280 kg substanță activă la un hectar — se va situa la nivelul țărilor cu o agricultură avansată.Pe baza programelor speciale întocmite pentru fiecare sector de activitate din agricultură se prevede ca producția globală agricolă să crească 

în actualul cincinal cu 28—44 la sută față de media anilor 1971—1975.în ansamblul agriculturii o importantă deosebită se va acorda în continuare producției de cereale, care se preconizează să ajungă, în condiții climatice normale, la un nivel mediu anual de 20—22 milioane tone. Prin plan se acordă, totodată, o atenție sporită culturii plantelor tehnice, a- sigurîndu-se acoperirea in mai mare măsură a nevoilor industriei. Creșteri însemnate de producție se prevăd pentru legumicultură, pomicultură și viticultură, care să permită mai buna aprovizionare a populației.Expresie a accentuării caracterului intensiv al agriculturii — ponderea zootehniei în producția agricolă se va majora pînă la sfîrșitul actualului cincinal la circa 42 la sută. în acest scop, va trebui aplicat integral complexul de măsuri stabilit pentru creșterea șeptelului. ameliorarea raselor de animale. îmbunătățirea substanțială a bazei furajere, astfel ca producția de carne, lapte, lină, ouă și alte produse animaliere să sporească continuu.înfăptuirea sarcinilor din domeniul agriculturii necesită perfectionarea activității Ministerului Agriculturii, a tuturor unităților agricole, o preocupare sporită pentru utilizarea rațională a întregului potențial de producție din întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole și din gospodăriile populației, în vederea obținerii, an de an, a unor recolte cît mai bogate.Cincinalul în care am intrat constituie prima etapă a aplicării programelor de perspectivă pentru conservarea și gospodărirea judicioasă a pădurilor, precum și pentru amenajarea bazinelor hidrografice. Ministerele, organele de specialitate, consiliile populare vor trebui să întreprindă măsuri hotărîte pentru realizarea exemplară a tuturor lucrărilor prevăzute in acest domeniu.în concordanță cu nevoile economiei naționale, se va asigura dezvoltarea transporturilor și telecomunicațiilor, creșterea gradului de mecanizare și automatizare a lucrărilor, îmbunătățirea indicilor de utilizare a mijloacelor de transport feroviare, auto, maritime și aeriene, sporirea capacității de trafic și modernizarea porturilor, generalizarea acțiunii de raționalizare și optimizare in acest important sector al economiei naționale.Stimați tovarăși deputați,Una dintre caracteristicile definitorii ale strategiei politice și economice a partidului și statului nostru o constituie sporirea in ritm inalt a ve- rtitului national și, pe această bază, asigurarea creșterii și modernizării potențialului economic și științific al tării, al activităților social-cultu- rale. în actualul cincinal, fondul national de dezvoltare economico- socială va fi mai mare decît cel realizat în întreg deceniul 1966—1975.Cel de-al șaselea cincinal prevede realizarea unui program de investiții de 1 000 miliarde lei, din care aproape nouă zecimi sint repartizate ramurilor producției materiale, ponderea cea mai mane — peste 58 la sută — revenind industriei. Patrimoniul economiei naționale se va îmbogăți cu circa 2 700 obiective importante. Îndeosebi în domeniul industrial și agrozootehnic.în scopul înfăptuirii exemplare a programelor de investiții, Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității în acest domeniu decisiv al creșterii economice, pentru transpunerea fermă în viață a planurilor de sistematizare a platformelor industriale și a localităților, pregătirea din timp a documentațiilor, asigurarea utilajelor tehnologice și a forței de muncă necesare execuției ritmice a lucrărilor și punerii in funcțiune a noilor obiective la termenele stabilite, astfel încit să obținem o eficiență cit mai înaltă a mijloacelor materiale și financiare pe care le investim.Coordonată fundamentală a politicii partidului nostru, repartizarea zonală judicioasă a forțelor de producție se va realiza in acest cincinal potrivit unei concepții științifice, de sistematizare planificată și omogenizare a dezvoltării economico-sociale a teritoriului. în acest cadru s-au asigurat condiții pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea că pînă la finele cincinalului în fiecare județ industria să devină preponderentă, realizind o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. în profilul economic al unui număr de 17 județe vor apărea în acest cincinal subramuri moderne din construcția de mașini, chimie și metalurgie.Prevederile de plan în profil teritorial pentru perioada 1976—1980 determină progresul tuturor zonelor țării, apropierea treptată a nivelurilor de dezvoltare a județelor, accentuarea procesului de urbanizare a localităților și. pe această bază, creșterea generală a nivelului de trai și civilizație al populației. După cum vă este cunoscut. Camera legislativă a consiliilor populare, în cadrul ședinței de ieri, a examinat sub aspect teritorial planul cincinal 1976—1980, reco- mandind Marii Adunări Naționale a- doptarea legii ce vă este supusă spre dezbatere. In cadrul lucrărilor camerei s-au făcut o serie de sugestii și propuneri valoroase cu privire la perfecționarea activității de producție, investiții, export, aprovizionare tehnico-materială și eficiență economică, solicitîndu-se totodată un sprijin mai susținut din partea ministerelor și celorlalte organe centrale pentru rezolvarea operativă a problemelor economico-sociale în teritoriu. Membrii camerei și-au luat în mod unanim angajamentul de a acționa ferm pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor indicatorilor planului cincinal.Ridicarea economică și socială a tuturor județelor țării va asigura în continuare egalitatea reală in drep

turi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, români, maghiari, germani și de alte naționalități, va întări unitatea și coeziunea de nezdruncinat a întregii noastre națiuni — uriașă forță motrice a construcției socialismului și comunismului pe pămîntul României.Stimați tovarăși,Pornind de la orientarea stabilită de Congresul al XI-lea ca cincinalul 1976—1980 să devină efectiv cincinalul promovării largi a revoluției teh- nico-științifice în toate sectoarele economico-sociale, proiectul prevede intensificarea considerabilă a activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care va fi concentrată cu precădere asupra soluționării problemelor legate de creșterea și perfecționarea producției materiale. In cursul cincinalului, produsele ramurilor prelucrătoare ale industriei republicane vor fi reînnoite și modernizate în proporție de circa 45 la sută, cea mai mare parte pe baza concepției tehnice românești.Realizarea obiectivelor programului de cercetare și dezvoltare tehnologică solicită participarea întregului nostru potențial de creație tehnică, în acest scop, în plan s-a prevăzut un număr sporit de acțiuni în domenii hotărîtoare, cum sint geologia, energetica, metalurgia, construcția de mașini, chimia, fizica, matematica, biologia, științele economice și sociale, la înfăptuirea cărora sint chemate să-și aducă o contribuție substanțială institutele de cercetări, academiile, învățămîntul superior. în cadrul unei mai strînse cooperări între producție, știință și învățămînt.Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, ministerele, institutele de cercetări și de învățămint superior, academiile, centralele, întreprinderile au obligația să asigure dezvoltarea cercetărilor care contribuie la lărgirea și valorificarea superioară a bazei proprii de materii prime și resurse energetice, diversificarea și modernizarea producției prin asimilarea de noi produse și crearea de noi tehnologii, ridicarea performanțelor .calitative Și a eficienței in toate domeniile de Activitate, aprofundarea cunoașterii transformărilor economico-sociale din orinduirea noastră socialistă. y ț;1?;"Stimați tovarăși,Luînd în considerație cerința obiectivă a extinderii continue a comerțului exterior și cooperării internaționale, cel de-al șaselea plan cincinal prevede o participare mai activă și eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, volumul comerțului exterior urmînd să sporească de circa 2 ori față de cincinalul 1971—1975.în ansamblul relațiilor noastre economice externe, schimburile comerciale și cooperarea economică și tehnico-științifică cu toate' țările socialiste vor deține in continuare ponderea principală. Se va extinde colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., pe baza „Programului complex1', avîndu-se în vedere promovarea unor forme eficiente de cooperare in producție și in tehnologie, care să favorizeze progresul rapid al fiecărei țări. egalizarea treptatăx a nivelurilor de dezvoltare economică a statelor membre. Se vor lărgi și diversifica relațiile economice și cooperarea în producție cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care au pășit pe calea progresului economic și social ; România va extinde, totodată, raporturile sale economice cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduirea lor socială.în același timp cu creșterea volumului exportului se prevede o îmbunătățire substanțială a structurii acestuia, îndeosebi prin promovarea pe piețele externe a produselor industriei constructoare de mașini și chimiei, care vor deține în 1980 a- proape jumătate din exportul țării. In proiectul de plan sint prevăzute mijloacele necesare, materiale și financiare, pentru dezvoltarea cooperării internaționale in producție, tehnică și știință. Ministerul Comerțului Exterior, ministerele de producție, centralele, întreprinderile vor trebui să acționeze mai intens pentru statornicirea de relații contractuale stabile, pe termen lung, pentru adaptarea operativă a producției la exigentele pieței externe și valorificarea superioară a produselor noastre la export, pentru perfecționarea activității de cooperare economică internațională. Unitățile economice au obligația să-și desfășoare astfel activitatea incît să îndeplinească riguros sarcinile de export, să se încadreze strict in planul valutar de import, asigurîndu-se in acest mod respectarea echilibrului planificat al balanței de plăti externe a țării.Stimați tovarăși,In dezvoltarea economico-socială a României un obiectiv fundamental il constituie creșterea eficientei economice, orientarea tuturor unităților spre utilizarea cu maximum de randament a potențialului tehnic, mărirea productivității muncii și a rentabilității producției, asigurarea condițiilor pentru sporirea venitului național în ritm de 10—11 la sută anual, superior celui prevăzut în Directive.In strategia politicii noastre economice, un loc central il ocupă creșterea în ritm susținut a productivității muncii — factor decisiv al amplificării avuției naționale. In acest scop, planul cincinal prevede, in industrie, majorarea productivității muncii într-un ritm mediu anual de circa 9 la sută, pe seama acesteia urmînd să se realizeze circa 80 la sută din sporul producției industriale. Ministerele, centralele, întreprin

derile, organele locale trebuie să acționeze sistematic pentru organizarea științifică a producției și a muncii in fiecare unitate, pînă la fiecare loc de muncă, pentru încadrarea personalului cu prioritate în sectoarele productive și folosirea deplină a fondului de timp de lucru, îmbunătățirea normării, ridicarea calificării cadrelor, întărirea ordinii și disciplinei de producție, în vederea obținerii unei productivități a muncii cit mai înalte.Dimensiunile considerabile ale potențialului nostru productiv, ale fondurilor fixe — componentă de bază a avuției noastre naționale — care vor ajunge, în anul 1980, la un volum de aproape 2 000 miliarde lei, pun tot mai accentuat problema utilizării acestora cu eficiență maximă.In activitatea economică vor trebui aplicate măsuri tehnice și organizatorice pentru gospodărirea cu răspundere a fabricilor și uzinelor, apărarea proprietății socialiste, buna întreținere și exploatare a mașinilor, utilajelor, creșterea duratei de serviciu a acestora, asigurarea funcționării lor continue în condiții de .securitate tehnică, pentru utilizarea integrală a potențialului de producție. sursă sigură a creșterii venitului național și a bunăstării populației.Proiectul planului cincinal stabilește unităților economice sarcini concrete pentru reducerea costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale; în industrie se prevede o scădere a cheltuielilor la pro- ducția-marfă cu 8.5—9,5 la sută pe cincinal. Realizarea acestor sarcini obligă Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul. Aprovizionării Teh- nico-Materiale, Ministerul Finanțelor, toate ministerele, centralele și întreprinderile, să acționeze cu și mai multă răspundere pentru ridicarea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, reducerea consumurilor specifice de energie și combustibili, metal, lemn și alte materii prime, folosirea mai largă a deșeurilor și înlocuitorilor, aplicarea în continuare a unui regim sever de economii în gestionarea tuturor mijloacelor materiale și financiare, respectarea programelor de ridicare a câlității și fiabilității, perfecționarea caracteristicilor tehnico-economice ale tuturor produselor.’Frbctiflcârea maximă a patrimoniului economiei’ naționale solicită perfecționarea neîntreruptă a elaborării și execuției planurilor, a între- ?ii activități economico-financiare. n această privință trebuie să ne bazăm in și mai mare .măsură pe puternica forță de mobilizare a organelor și organizațiilor de partid, pe contribuția sindicatelor, a organizației revoluționare a tineretului nostru comunist, a organizației de femei, pe capacitatea creatoare și spiritul de inițiativă ale muncitorilor, tehnicienilor, cercetătorilor noștri din toate domeniile de activitate. Creșterea generală a eficienței economice reprezintă calea principală a obținerii unor sporuri suplimentare de venit național și asigurării de noi resurse pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale clasei noastre muncitoare, ale întregului nostru popor.înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării este indisolubil legată de ridicarea gradului de instruire, de pregătire profesională a forței de muncă, factor esențial al creșterii productivității muncii și sporirii avuției naționale. De aceea, proiectul de plan prevede formarea profesionala in cursul cincinalului 1976—1980 a unui număr de aproape 2 milioane persoane. Vom lua măsuri care să asigure realizarea programelor de pregătire a cadrelor, organizarea mai temeinică a reciclării, a înnoirii permanente a cunoștințelor profesionale ale tuturor lucrătorilor din economie, ca o condiție de bază pentru însușirea noilor realizări ale producției, științei și tehnologiei.Stimați tovarăși.Rațiunea întregii politici a partidului și statului nostru, preocuparea statornică și neobosită a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o constituie ridicarea bunăstării materiale și spirituale a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor.In politica de creștere a veniturilor populației, calea principală o va constitui in continuare sporirea veniturilor obținute din retribuirea directă, potrivit principiului socialist al t-emunerării după cantitatea, calitatea și importanta socială a muncii, care asigură îmbinarea armonioasă a cointeresării materiale a lucrătorilor eu repartiția echitabilă a veniturilor. In cel de-al șaselea cincinal, retribuția medie reală se va majora cu 18—22 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii pe o persoană activă vor crește cu 20—29 la sută. O contribuție substanțială la sporirea veniturilor populației va avea crearea, in cursul cincinalului, a peste 1 milion de noi locuri de muncă. din care aproape 60 la sută în industrie.Un obiectiv principal al cincinalului il reprezintă trecerea la reducerea treptată a săptăminii de lucru, in conformitate cu hotăririle Congresului al XI-lea, pe baza introducerii largi in producție a mecanizării și automatizării, a organizării științifice a activității tuturor unităților economice, a creșterii substanțiale a productivității muncii.In concordanță cu orientările înscrise in Programul partidului, un rol de seamă in ridicarea bunăstării populației revine fondurilor sociale de consum, pentru acțiuni social-cul- turale ajungindu-se în 1980 la alocarea a peste 11 000 lei pe o familie, față de 7 400 lei in 1975.Corespunzător creșterii puterii de cumpărare, populația va beneficia de un volum sporit dc bunuri și servicii. Planul cincinal prevede extin

derea vinzărilor de mărfuri prin comerțul socialist cu 45—47 la sută ; majorări substanțiale s-au stabilit la produsele alimentare de bază — carne și produse din carne, lapte, ulei, zahăr, legume și fructe — precum și la confecții, textile, tricotaje, încălțăminte. O dinamică accentuată vor cunoaște vinzările de bunuri de folosință îndelungată, cu deosebire de mobilă, aparate electrocasnice și alte mărfuri care ridică gradul de confort familial. Potrivit cerințelor vieții moderne, va crește și se va diversifica gama prestărilor de servicii către populație, atît la orașe, cit și la sate.Consiliul de Miniștri, împreună cu ministerele producătoare, cu organele centrale și locale ale comerțului și cooperației vor acționa cu toată responsabilitatea pentru asigurarea producției și aprovizionării cu bunuri și servicii, pentru perfecționarea activității comerciale și de servire a populației in fiecare județ și localitate.Un element esențial al creșterii bunăstării materiale a oamenilor muncii îl constituie accelerarea ritmului construcțiilor de locuințe. în concordanță cu prevederile din Directive, proiectul de plan asigură resursele necesare realizării, în perioada 1976—1980, a unui număr de 815 000 apartamente construite din fondurile sau cu sprijinul statului, sporind ponderea apartamentelor cu 3—5 camere și gradul de confort al locuințelor ; se estimează, totodată, că populația iși va construi, in regie proprie, îndeosebi în mediul rural, circa 300 000 locuințe ; se va îmbunătăți dotarea edilitar-gospodărească a tuturor localităților țării.In actualul cincinal se asigură dezvoltarea în continuare a bazei materiale a instrucției publice, culturii și ocrotirii sănătății, astfel incît activitățile social-culturale să se desfășoare în condiții mereu mai bune în toate localitățile țării. Se prevede construirea unui număr însemnat de săli de clasă, internate, spații pentru învățămîntul superior. Vor fi date în folosință noi spitale, complexe sanatoriale, policlinici, maternități, creșe și cămine pentru copii. Se va îmbogăți baza materială a culturii și artei.Amplul program de ridicare a nivelului de trai prevăzut in cincinalul 1976—1980 demonstrează cu pregnanță că in centrul politicii partidului și statului se află permanent omul, satisfacerea deplină a necesităților sa-le materiale și spirituale. Se asigură astfel cete mai favorabile premise pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane, pentru creșterea spiritului revoluționar, pentru educarea omului nou, însuflețit de fierbinte patriotism, participant conștient și activ la realizarea Programului partidului de edificare a socialismului multilateral dezvoltat, de înflorire a patriei noastre. România socialistă.Onorată Mare Adunare Națională,In unitate dialectică cu realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, politica internațională a partidului și statului nostru dă expresie aspirațiilor fundamentale ale națiunii române, intereselor generale ale cauzei socialismului, colaborării și păcii între popoare. Faptele au confirmat integral aprecierile și concluziile celui de-al XI-lea Congres al partidului asupra principalelor tendințe ale evoluției situației internaționale și asupra forțelor politice și sociale care determină perspectiva progresului economic și social pe plan mondial.In concordanță cu orientările fundamentate statornicite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, țara noastră va continua să adîncească relațiile de prietenie și colaborare cu toaite țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor universal valabile ale dreptului internațional — respectarea independentei și suveranității fiecărui stat, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.
Ședințaîn aplauzele însuflețite ale deputa- ților și invitatilor. în lojile oficiale au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu. Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe O- prea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Iile Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.Au fost prezenți, de asemenea, membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In sală se aflau numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, oameni ai muncii. reprezentanți ai vieții noastre științifice, culturale și artistice.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în România, precum și corespondenți ai presei străine.Lucrările au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în memoria deputatului profesor dr. Octavian Fodor, care s-a stins din viață in perioada ce a trecut de la prima parte a sesiunii.La propunerea Biroului Marii A- dunări Naționale, deputății au hotă- rît ca ordinea de zi a sesiunii, pe care a rămas înȘcris Proiectul de 

lege pentru adoptarea Planului na-

România socialistă va milita cu aceeași consecventă pentru înfăptuirea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa, dezvoltarea unor relații strînse die prietenie și bună vecinătate în Balcani, pentru realizarea pe plan european și mondial a unor măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru stingerea focarelor de încordare și conflict din diferitele zone ale lumii și reglementarea pe cale politică, pașnică a problemelor cu oare se confruntă lumea contemporană.Tara noastră se pronunță cu fermitate pentru democratizarea vieții internațional^. pentru făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale care să creeze condițiile pentru propășirea economică și socială a tuturor popoarelor, pentru colaborarea lor fructuoasă, în spiritul normelor de egalitate, echitate și justiție internațională. România consideră că lichidarea cît mai grabnică a subdezvoltării, a marilor decalaje intre nivelurile de dezvoltare economică, între țările bogate și sărace reprezintă un imperativ major al timpurilor noastre, al asigurării păcii și securității mondiale.Soluționarea constructivă a problemelor complexe care frămintă omenirea impune întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, un rol deosebit de important revenind țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare. care constituie majoritatea co- virșitoare a lumiii și sint profund interesate în dezvoltarea liberă a fiecărui popor in condiții de pace și securitate.Așia cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucit exponent al idealurilor de pace și progres ale omenirii contemporane — în magistrala sa cuvintare la recenta Conferință a partidelor comuniste și muncitorești din Europa, „luînd în considerație tendințele și realitățile lumii contemporane, partidul nostru consideră că desfășurarea evenimentelor internaționale deschide perspective minunate victoriei luptei forțelor progresiste, antiimperialiste, pentru instaurarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră1',.'Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați,Expunând principatele prevederi ale noului cincinal, îmi exprim convingerea că. prin votul dumneavoastră de deplină aprobare, veți învesti cu putere de lege Planul național unic de dezvoltare economico-socia- lă a României în perioada 1976— 1980.Consiliul de Miniștri se angajează în fața Marii Adunări Naționale, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte al României, să întreprindă toate măsurile necesare pentru perfecționarea planificării și conducerii vieții economice și sociale, întărirea ordinii și disciplinei în toate domeniile de activitate, solutionarea eficientă a problemelor gestiunii economiei naționale, îmbunătățirea activității ministerelor, centralelor și întreprinderilor, pentru realizarea integrală a prevederilor planului cincinal și înfăptuirea neabătută a politicii partidului de ridicare a nivelului de trăi al tuturor oamenilor muncii din patria noastră.îndeplinirea obiectivelor celui de-a’ șaselea cincinal impune mobilizare tuturor forțelor națiunii noșșire, participarea activă și respofiSafiilă a fiecărui om al muncii la marea operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Realizările obținute pînă în prezent în actualul cincinal sint o mărturie elocventă a faptului că întregul nostru popor — strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — este ferm ho- tărît să-și consacre întreaga energie și capacitate creatoare transpunerii in viață a mărețului Program al partidului de dezvoltare a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
de ierițional unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980, să fie completată cu următoarele puncte:— Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 57 din 26 decembrie 1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare;— Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat ;— Eliberarea unui membru al Consiliului de Stat ;— Alegerea unor membri ai Consiliului de Stat.In continuare, tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, a prezentat, din imputemicirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980.Ședința s-a încheiat apoi pentru a da posibilitate comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale să-și continue lucrările de examinare a proiectelor de legi supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Năționale.Vineri, 2 iulie, vor începe dezbaterile la Proiectul de lege pentru a- doptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980. (Agerpreș)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUINICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
ducției și a muncii, de mecaniza
rea și automatizarea proceselor de 
producție, a transportului uzinal, 
precum și de alte măsuri. Avem 
încă rezerve mari. Unele județe 
au luat măsuri eficiente și au ob
ținut rezultate bune pe primele 
luni, depășind prevederile pe acest 
an. Aceasta demonstrează că sar
cinile trasate de congres pot fi în
deplinite și chiar depășite. Mă re
fer, în primul rînd, la producția 
industrială, dar aceasta e valabil 
și în agricultură, și în transpor
turi. Trebuie să luăm măsuri 
foarte serioase pentru a obține în 
acest cincinal o creștere mult mai 
mare a productivității muncii de- 
cît s-a prevăzut în planul cincinal.

O altă latură calitativă a pla
nului cincinal este reducerea con
sumurilor materiale, a cheltuieli
lor de producție, creșterea eficien
ței economice a întregii activități 
economice. în privința aceasta tre-. 
buie să spunem că lucrurile nu ne 
pot încă mulțumi. Nu se acțio
nează cu toată fermitatea pentru 
reducerea cheltuielilor, a consu
murilor, pentru creșterea eficien
ței economice. Desigur, sarcina 
principală o au producătorii, dar 
nici organele financiare, nici alte 
organisme și organizații nu-și fac 
pe deplin datoria. Or, nu mai este 
nevoie să subliniez că sporirea e- 
ficienței economice, creșterea ve
nitului național sînt probleme esen
țiale ale dezvoltării societății noas
tre, ale ridicării nivelului de trai 
al poporului.

Avem un volum mare de inves
tiții. Există însă, la unele minis
tere, tendința de a solicita investi
ții suplimentare, deși pe primele 5 
luni nu și-au realizat planul de in
vestiții. Este necesar ca în primul 
rînd să se asigure înfăptuirea pla
nului de investiții. Doresc să atrag 
atenția asupra necesității evitării 
creșterii ponderii cheltuielilor pen
tru construcții în totalul investi
țiilor. Unele ministere lasă încă pe 
seama proiectanților să stabilească 
ce să se construiască și cum să se 
construiască, iar unii proiectanți 
văd doar latura arhitecturală a 
construcției; vor să rămînă în is
torie prin arhitectura construcției 
industriale, nu prin nivelul tehnic 
și eficiența acesteia. Se uită că con
strucția constituie numai acoperi
șul menit să creeze condiții op
time de muncă și să protejeze in
stalațiile. Se propun spre demolare 
construcții bune, spațiile existente 
fiind insuficient folosite. Doresc să 
atrag atenția asupra acestei pro
bleme atît ministerelor, cît și or
ganelor de sinteză, care sînt foarte 
îngăduitoare în această privință și, 
desigur, comitetelor județene, tutu
ror tovarășilor care au răspunderi 
în acest domeniu. Trebuie să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru mic
șorarea substanțială a ponderii 
construcțiilor în totalul investi
țiilor. Să luăm măsuri corespunză
toare pentru realizarea la timp a 
lucrărilor, pentru mai buna organi
zare și folosire a forței de muncă 
de către unitățile de construcții, a 
tuturor mijloacelor de care dispun, 
astfel încît toate unitățile să intre 
în producție cel puțin la termenul 
planificat, dacă nu mai înainte. Să 
se acorde toată atenția realizării 
nivelului planificat și proiectat de 
producție.

în acest cincinal pregătirea forței 
de muncă, a cadrelor reprezintă o 
sarcină deosebit de Importantă.

HOTĂRÎREA C. C. AL P. C. R.
(Urmare din pag. I)
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reciproc, la făurirea unității no! 
din ntișcarea comunistă și munci
torească.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român apreciază că, 
prin rezultatele sale, Conferința 
partidelor comuniste și muncito
rești din Europa se înscrie ca un 
eveniment de o deosebită însem
nătate în viața continentului, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
din Europa. Conferința a pus în 
evidență sarcinile mari, de înaltă 
răspundere, ce stau în fața parti
delor comuniste și muncitorești, a 
clasei muncitoare și a popoarelor 
din Europa în lupta pentru întă
rirea colaborării și securității pe 
continent, pentru progres social și 
pace în întreaga lume.

Comitetul Central apreciază spi
ritul democratic, de deplină ega
litate și respect reciproc, în care 
s-a desfășurat conferința și care 
a prilejuit un larg schimb liber de 
opinii asupra problemelor funda
mentale ale situației din Europa șî 
din lume, care va da fără îndoială 
un puternic impuls luptei maselor 
muncitoare, a popoarelor de pe 
continent, va duce la creșterea ro
lului și influenței partidelor co
muniste și muncitorești din fiecare 
țară în apărarea și promovarea 
intereselor vitale ale popoarelor, 
a libertăților lor democratice, a 
independenței și suveranității na
ționale, a aspirațiilor lor spre co
laborare și pace, spre făurirea u- 
nei lumi mai bune și mai drepte.

Conferința a pus în evidență ne
cesitatea trecerii în mod ferm la 
măsuri practice de înfăptuire a 
securității pe continent, a mobili
zării largi a maselor muncitoare, 
a popoarelor, a opiniei publice 
pentru a se întreprinde cît mai 
grabnic acțiuni concrete și efi
ciente îndreptate spre dezarmare 
și dezangajare militară a continen
tului, spre promovarea unei largi 
și neîngrădite colaborări între state 
în domeniile economic, politic, teh- 
nfco-știlnțifto, cultural și în alte 

Desigur, s-au luat măsuri pentru 
mărirea numărului de studenți, dar, 
practic, aceștia nu vor intra în pro
ducție în acest cincinal. Cei care 
vor intra în toamnă în facultăți vor 
ajunge să lucreze efectiv în pro
ducție abia în cincinalul 1981—1985. 
Deci, se impune o folosire rațio
nală a cadrelor existente sau a ce
lor care vor absolvi în următorii 
ani facultățile. Totodată, trebuie să 
asigurăm o bună pregătire a ca
drelor de muncitori calificați, atît 
prin școlile profesionale, cît și la lo
cul de muncă. Este necesar să luăm 
măsuri foarte serioase pentru ca 
toate prevederile cincinalului pri
vind pregătirea cadrelor să fie în
făptuite în cele mai bune condiții. 
O atenție deosebită trebuie acor
dată pregătirii cadrelor de condu
cere în sistemul existent. Trebuie 
să spunem că nu sînt trimiși în
totdeauna în aceste școli cei mai 
buni oameni din producție, unii 
tovarăși considerînd că slăbesc 
munca dacă îi trimit pe oamenii 
capabili să urmeze cursurile. în 
acest caz, evident, nici absolven
ții nu vor fi dintre cei mai buni. 
Dar chiar absolvenții cu rezultate 
bune nu sînt folosiți în mod rațio
nal, în domeniul pentru care au 
fost pregătiți. Este necesar ca fie
care minister, fiecare comitet ju
dețean, organele responsabile cu 
repartizarea cadrelor să vegheze 
la respectarea hotărîrilor de partid 
în acest domeniu.

S-au aprobat, în cadrul ședinței 
comune, cîteva programe speciale 
cu privire la producția bunurilor 
de consum. în planul cincinal sînt 
prevăzute toate măsurile necesare 
pentru creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
Programele adoptate astăzi asigu
ră, în cîteva domenii importante 
ale producției bunurilor de con
sum — alimentare, de îmbrăcă
minte, materiale de uz casnic, e- 
lectrice sau electrotehnice — o creș
tere mare a producției. Aceasta va 
permite satisfacerea cerințelor ma
selor populare în condiții superi
oare prevederilor inițiale stabilite 
de Congresul al XI-lea. Nu doresc 
să mă opresc pe larg asupra aces
tor programe. Ele vor fi publicate 
și cunoscute de toate organizațiile 
de partid, de organele economice 
de stat, de consiliile populare, de 
toți cetățenii patriei noastre. Prin
cipalul este să se ia toate măsu
rile ca ele să fie realizate în bune 
condiții, asigurînd îmbunătățirea 
calității produselor și servirea co
respunzătoare a populației. Există 
în prezent deficiențe serioase în 
organizarea desfacerii, în gradul 
de pregătire și civilizație al per
sonalului din comerț, în calitatea 
unor produse alimentare și a al
tor bunuri de consum. Nu se acor
dă încă atenția corespunzătoare 
realizării sarcinilor privind dez
voltarea și perfecționarea alimen
tației publice. Nici tovarășii de la 
Capitală, nici cei de la Ministerul 
Comerțului Interior nu au acordat 
destulă atenție acestor probleme. 
Au fost lichidate multe spații co
merciale ; unele continuă să fie 
închise sau transformate în depo
zite. Populația nu poate găsi în
totdeauna în zona în care locuiește 
o serie de produse necesare. în 
general, s-a simplificat mult ali
mentația publică. Se renunță u- 
neori la bucătăria românească, se 
reduc numărul și varietatea pre
paratelor. Oamenii din acest sec
tor au căutat să-și simplifice pro
pria existență, înrăutățind însă, prin 

domenii de activitate, spre instau
rarea pe continent a unui climat 
nou, care să dea garanție fiecărei 
națiuni că se va putea dezvolta în 
mod liber, de sine stătător, la a- 
dăpost de orice agresiune.sau in
gerințe în treburile sale interne.

Conferința a relevat legătura 
organică și condiționarea strînsă 
dintre lupta pentru securitate și 
pace în Europa și eforturile gene
rale pentru soluționarea politică, 
constructivă, a complexelor proble
me ale lumii contemporane, în pri
mul rînd a problemelor legate de 
înfăptuirea dezarmării, îndeosebi 
a celei nucleare, de lichidarea sub
dezvoltării și a marilor decalaje 
dintre state, de abolirea definitivă 
a vechii politici imperialiste, de 
dominație și asuprire, și instaura
rea noii ordini economice și poli
tice internaționale, întemeiate pe 
egalitate și echitate, care să favo
rizeze progresul mai rapid al tu
turor țărilor, și în primul rînd al 
celor rămase în urmă, să asigure 
accesul deplin al tuturor popoare
lor la cuceririle științei și tehnicii 
modeme.

C.C. al P.C.R. consideră că o 
mare importanță pentru crearea 
unei noi unități în mișcarea co
munistă și muncitorească a avut 
faptul că toate delegațiile și-au 
expus în mod liber și deschis 
punctele de vedere, și-au prezen
tat pozițiile și considerentele față 
de problemele discutate, și-au în
fățișat experiența lor, formele și 
metodele de acțiune, determinate 
de marea diversitate de condiții în 
care își desfășoară activitatea, de 
situația concretă din fiecare țară. 
Aceasta a contribuit la dezvoltarea 
teoriei revoluționare, la îmbogăți
rea tezaurului de experiență prac
tică și principială a mișcării co
muniste, la dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului în abordarea 
problemelor luptei pentru transfor
marea societății, pentru destindere 
și pace. Prin modul în care s-a 
desfășurat, conferința a repre- 

aceasta, servirea populației. Tre
buie să folosim rațional, corespun
zător spațiile comerciale, să ac
ționăm pentru a diversifica pro
ducția în întreaga alimentație pu
blică ! Este necesar să acordăm, de 
asemenea, toată atenția proble
mei igienei în alimentația publică. 
Consiliile populare — care sînt 
beneficiare directe — Ministerul 
Sănătății au datoria să asigure

realizarea măsurilor de igienă și să 
pună ordine în alimentația publică 
și în industria alimentară.

Aceste probleme sînt strins le
gate de programele pe care le-am 
adoptat astăzi. Soluționarea lor tre
buie să ocupe un loc important în 
activitatea organelor de partid, a 
consiliilor populare, a organelor 
centrale de stat.

în ce privește aprovizionarea, 
este planificat un anumit volum de 
marfă. Peste acesta vom putea da 
în plus numai dacă vom produce 
suplimentar. Faptul că venitul na
țional al României este de 1 000 de 
dolari pe cap de locuitor și al 
altor țări este de 4 000 de do
lari atrage după sine diferențe 
în consum ; oricum am proceda, tot 
trebuie să consumăm de 4 ori mai 
puțin. Dacă vrem să consumăm la 
fel trebuie să ajungem la nivelul 
de producție al acestor țări. Aceas
ta este problema esențială pe care 
trebuie s-o înțelegem cu toții. Ea 
trebuie să fie clar înțeleasă de fie
care cetățean, de la ministru pînă 
la ultimul muncitor, țăran și func
ționar. Dar ceea ce am stabilit că 
putem consuma, aceasta trebuie 
realizat în condiții corespunză
toare. De fapt, nivelul de calorii pe 
care noi îl asigurăm prin cantită
țile de produse stabilite în plan ne 
plasează printre primele 14—15 
țări din lume.

Nu doresc să mă refer și la alte 
aspecte ale planului cincinal. Reali
zarea obiectivelor planului cere 
eforturi serioase. Avem posibilități 
materiale, dispunem de capacități 

zentat un moment nou, calitativ 
superior în mișcarea comunistă și 
muncitorească. C.C. al P.C.R. a- 
preciază că reuniunea partidelor 
comuniste și muncitorești a repre
zentat o contribuție importantă la 
promovarea principiilor noi de 
relații dintre partide — bazate pe 
deplină egalitate și respect re
ciproc, pe dreptul fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător 
linia politică, pe neamestec în tre
burile interne — la întărirea uni
tății, solidarității și colaborării 
partidelor participante.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român își însușește în 
întregime documentul final adop
tat de conferință și apreciază că 
el va avea un rol important în in
tensificarea luptei partidelor co
muniste și muncitorești pentru rea
lizarea țelurilor păcii, democrației 
și progresului social, ale înfăptuirii 
securității europene.

C.C. al P.C.R. a dat mandat Co
mitetului Politic Executiv să ia 
măsuri corespunzătoare pentru în
tărirea contactelor și solidarității 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, cu alte forțe politice, 
democratice și progresiste din Eu
ropa pentru triumful cauzei secu
rității, destinderii și colaborării pe 
continent.

Dînd glas voinței întregului 
nostru partid, C.C. al P.C.R. re
afirmă cu putere hotărîrea comu
niștilor din România de a acționa 
cu cea mai mare fermitate, în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și al principiilor cuprin
se în expunerea prezentată la 
conferință de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a-și aduce con
tribuția, alături de celelalte partide 
comuniste și muncitorești de pe 
continent, la promovarea unui cli
mat trainic de pace și securitate, de 
largă și neîngrădită colaborare 
intre națiuni, la împlinirea aspira
țiilor de progres, bunăstare și fe
ricire ale maselor muncitoare, ale 

de producție, avem forța de muncă 
corespunzătoare pentru a realiza 
aceste obiective. Trebuie să perfec
ționăm continuu activitatea de 
conducere, să organizăm mai bine 
producția și munca la toate nive
lurile pentru a îndeplini în cele 
mai bune condiții mărețele obiec
tive ale planului cincinal. în 
acest sens au fost adoptate și mă
surile de îmbunătățire a organiză

rii unor ramuri de activitate, au 
fost create unele consilii, printre 
care și Consiliul pentru coordo
narea producției bunurilor de con
sum. Dorim să creăm Consiliului de 
Miniștri, care are răspunderea con
ducerii directe a activității econo
mice și a întregii administrații, po
sibilitatea să dispună de tot ce este 
necesar pentru a-și putea îndeplini 
în bune condiții atribuțiunile. 
Consider că odată cu finalizarea 
măsurilor privind organizarea mun
cii se va crea un cadru organizato
ric bun. Totul va depinde de mun
ca organismelor respective și mai 
cu seamă de activitatea oamenilor 
care conduc și lucrează în aceste 
organisme. Este important să avem 
o structură organizatorică bună, 
dar pînă la urmă hotărîtor este fe
lul în care cei însărcinați să con
ducă diferitele sectoare, ceilalți ac
tiviști și lucrători din domeniul res
pectiv acționează pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate. A- 
ceasta presupune creșterea puter
nică a spiritului de răspundere și 
exigență în muncă, a disciplinei și 
ordinii.

Nu vreau să mă opresc mai pe 
larg asupra problemelor democra
ției de partid și ale democrației 
socialiste. Trebuie să fie însă clar 
tuturor că dezbaterea largă a pro
blemelor în partid, în diferite or
ganisme sociale, cu întregul nostru 
popor, nu înseamnă vorbărie, ci 
găsirea în comun a soluțiilor celor 
mai bune. Odată însă adoptate ho- 
tărîrile și stabilite planurile, 
odată emise legile, trebuie trecut 

tuturor popoarelor din Europa șî 
din întreaga lume.

Partidul Comunist Român va 
acționa și în viitor, cu toată fer
mitatea, pentru dezvoltarea largă a 
relațiilor cu toate partidele comu
niste și muncitorești pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, ale 
deplinei egalități și respectării au
tonomiei fiecăruia, pornind de la 
diversitatea de condiții în care 
partidele își desfășoară activitatea, 
de la necesitatea dezbaterii în 
spiritul înțelegerii reciproce a pro
blemelor, a evitării oricăror ac
țiuni care pot dăuna cauzei unită
ții, colaborării și solidarității dintre 
partide.

Comitetul Central exprimă con
vingerea întregului nostru partid 
că reuniunea de la Berlin a parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa va da un nou și pu
ternic impuls luptei maselor 
populare, a forțelor înaintate, a 
tuturor popoarelor, pentru trans
formarea Europei într-un conti
nent al colaborării, securității și 
păcii, pentru obținerea unor re
zultate cît mai concrete pe aceas
tă cale, corespunzător dorinței și 
năzuințelor îndreptățite ale tutu
ror națiunilor de a exclude defi
nitiv războiul din viața societății, 
de a trăi și a se dezvolta într-un 
climat de deplină înțelegere și 
conlucrare pașnică, într-o lume 
mai bună și mai dreaptă.

încă o dată, de la plenara Comi
tetului Central, adresăm mesajul 
nostru cordial de solidaritate și 
prietenie tuturor partidelor comu
niste și muncitorești participante 
la Conferința de la Berlin, precum 
și cele mai calde urări de succes 
în măreața lor luptă pentru trium
ful cauzei socialismului și progre
sului social, pentru înfăptuirea se
curității și păcii pe continentul 
nostru, pentru promovarea în în
treaga lume a unei politici noi de 
egalitate și respect între toate na
țiunile, pentru crearea pe planeta 
noastră a unei lumi mai bune și 
mai drepte.

la executare. Așa prevede princi
piul centralismului democratic. 
Chiar dacă ai avut altă părere 
trebuie să faci ceea ce s-a hotărit, 
nu să te dai la o parte și să lași 
pe alții să lucreze. Trebuie să pu
nem capăt indisciplinei, pălăvră
gelii, discuțiilor la infinit! Nu se 
poate construi socialismul cu vor
bărie, cu anarhie. Aceasta trebuie 
să fie clar tuturor ! De sus pînă 

jos, în partid, în organele de stat, 
în întreprinderi, în organizațiile 
obștești trebuie introdus, pe lîngă 
dezbaterea democratică a proble
melor, și spiritul de disciplină fer
mă, comunistă. (Aplauze puter
nice).

E necesar să organizăm un con
trol temeinic, sistematic asupra 
întregii activități, paralel cu orga
nizarea și ajutorul în adoptarea 
măsurilor menite să asigure înde
plinirea sarcinilor. Nimeni nu 
poate rămîne în afara controlului 
de partid și de stat! Avem în 
această privință prevederi clare, 
atît în Statutul, cît și în Programul 
partidului, în legile țării. Trebuie 
să le îndeplinim în mod corespun
zător ! Este nevoie de o mai bună 
organizare, de eliminarea unor su
prapuneri, de realizarea unui con
trol mai concret, cu rezultate prac
tice. în nici un caz nti trebuie să 
admitem ocolirea controlului, să 
nu admitem ca vreo latură a acti
vității noastre să fie sustrasă con
trolului organelor de partid și de 
stat. Numai așa vom asigura creș
terea rolului organizațiilor de 
partid, numai așa rolul conducă
tor al partidului se va putea afir
ma în mod corespunzător ! Aș dori 
să insist încă o dată asupra rolu
lui tot mai important pe care îl 
au organizațiile de partid, comi
tetele comunale, orășenești și ju
dețene de partid în unirea forțe
lor întregului nostru popor în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea. Dispunem de tot ce este 
necesar, avem o clasă muncitoare 
minunată, o țărănime și o intelec
tualitate minunate, un popor ho- 
tărît să nu precupețească nimic 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru. Avem,un partid pu
ternic, care a demonstrat că știe 
să acționeze ‘cu hotărîre pentru 
realizarea programului pe care și 
l-a propus. Să facem deci totul 
ca, în acest cincinal, prevederile 
stabilite de Congresul al XI-lea 
să fie realizate și, pe această bază, 
să asigurăm dezvoltarea generală 
a patriei noastre, creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor !

Stimați tovarăși,
Aș dori să spun cîteva cuvinte 

cu privire la Conferința partidelor 

Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)
ordini economice internaționale, a unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Vizita reprezintă o nouă și importantă acțiune pe 
linia înfăptuirii consecvente a orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea privind politica externă a Româ
niei de înțelegere și prietenie cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat apoi o in
formare cu privire la vizita oficială de prietenie 
efectuată în țara noastră de secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

Convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, încununate de succes, constituie o 
expresie a prieteniei și colaborării rodnice care s-au 
statornicit și se dezvoltă între țările, partidele și po
poarele noastre, a aspirațiilor lor comune de progres 
și prosperitate, de dezvoltare liberă șî independentă.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, pe baza 
importantelor hotărîri și măsuri stabilite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt romăno-sirian, se vor realiza 
o colaborare tot mai fructuoasă intre cele două țări, 
pe plan politic, economic, tehnico-științific șl cultural, 
o extindere a cooperării în producție, în forme reci
proc avantajoase și în domenii de interes comun, o 
apropiere mai mare între popoarele noastre.

In același timp, Comitetul Politic Executiv fi-a ma

nifestat satiăfacția pentru faptul că, în spiritul înțe
legerilor convenite, România și Siria vor conlucra mai 
strins pe tărîmul vieții internaționale, contribuind 
activ, prin acțiuni și eforturi comune, la instaurarea 
unor raporturi cu adevărat echitabile între state, Ia 
statornicirea noii ordini economice și politice mon
diale. la soluționarea problemelor complexe ce preo
cupă lumea contemporană.

Comitetul Politic Executiv relevă importanța deose
bită a înțelegerilor dintre cele două țări cu privire 
la necesitatea instaurării cît mai grabnice a unei păci 
drepte și trainice în Orientul Mijlociu, a trecerii la 
acțiuni ferme pentru stingerea conflictului din Liban 
pe calea tratativelor, fără ingerințe străine și fără să 
se recurgă la confruntări armate, care să conducă la 
respectarea independenței, suveranității și integrității 
acestei țări.

Comitetul Politic Executiv, relevînd bilanțul fruc
tuos al vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Tur
cia, precum și al vizitei președintelui Hafez Al-Assad 
în România, a aprobat în unanimitate documentele 
semnate, precum și concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul acestor convorbiri.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru 
aplicarea cu consecvență în viață a acordurilor și în
țelegerilor convenite între România și Turcia, între 
România și Siria.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a re
zolvat, de asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

comuniste și muncitorești din Eu
ropa care a avut loc zilele aces
tea. De fapt, s-au publicat docu
mentele, precum și o parte din 
cuvîntări. Mîine va fi publicată 
esența cuvintărilor celorlalți parti
cipant la conferință. Deci, din lec
tura documentului și a cuvântări
lor, fiecare va putea să-și facă o 
imagine clară asupra felului in 
care au fost abordate problemele 
la această consfătuire.

Esențialul îl reprezintă, cred, 
faptul că s-a putut realiza o con
ferință pe baze democratice, că 
toate partidele au putut participa 
activ la pregătirea conferinței, in
clusiv a documentului adoptat, că 
ele și-au putut expune punctele 
de vedere și au căzut de acord cu 
problemele consemnate în docu
ment. Este un document, după 
părerea mea, bun. Desigur, vreau 
să fiu clar : dacă l-ar fi elaborat 
partidul nostru, poate ar fi fost 
altfel. De altfel, cred că dacă l-ar 
fi elaborat oricare alt partid, ar fi 
arătat altfel. Dar acesta este un 
document realizat de 29 de parti
de. El sintetizează felul de a gîndi 
în prezent, asupra diferitelor pro
bleme internaționale, al celor 29 
de partide. Esențialul nu este fap
tul că în elaborarea unui docu
ment au fost diverse păreri. Și la 
noi acasă, pînă elaborăm o hotă
rîre, cîte proiecte nu luăm de la 
început. Acesta este un proces fi
resc de elaborare a unui docu
ment ; cu atît mai mult cînd la 
elaborarea lui trebuie să conlu
creze un număr mare de partide, 
cu condiții specifice deosebite din 
punct de vedere al dezvoltării eco
nomice și sociale, din țări cu orîn- 
duiri sociale diferite — țări so
cialiste și țări capitaliste — cu 
păreri diverse'asupra multor pro
bleme actuale. Tocmai de aceea 
aș dori să subliniez succesul aces
tei conferințe, care, în ciuda aces
tei mari diversități, a reușit să 
elaboreze un document adoptat 
prin consens de 29 de partide. El 
nu mai este rodul hotărîrii cîtor- 
va partide sau persoane, ci este, 
într-adevăr, rezultatul activității 
colective a 29 de partide. Aceasta 
marchează o schimbare fundamen
tală în mișcarea comunistă și 
muncitorească. (Aplauze puter
nice).

Iată de ce și în cadrul Confe
rinței de la Berlin am subliniat 
că partidul nostru consideră că, 
acționînd și în viitor în același 
mod, vom putea întări și mai mult 
solidaritatea și colaborarea între 
partidele comuniste și muncito
rești pe o bază nouă — a respec
tării deplinei egalități, a autono
miei, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia sa generălâ, 
politică, tactica și strategia de 
sine stătător, în conformitate cu 
condițiile concrete în care își des
fășoară activitatea. Acest fel de 
a judeca lucrurile este bine 
prins în documentul adoptat și 
constituie un mare cîștig al miș
cării noastre revoluționare. Poate 
nu toți înțeleg încă ce mare 
perspectivă se dă, prin aceasta, 
creșterii forței și autorității parti
delor comuniste din fiecare țară 
ca partide care, în unele sta
te, și-au asumat răspunderea con
ducerii popoarelor în construc
ția orînduirii noi, iar în altele 
joacă un rol important în socie
tate, își propun să participe la 
conducerea vieții economice, poli
tice și sociale a popoarelor res
pective. Fără a asigura, într-ade
văr, din toate punctele de vedere, 
deplina independență și autonomie 
a fiecărui partid în activitatea sa 
nu se poate realiza nici creșterea 
rolului lor, nici transformarea lor 
în partide puternice, care să fie 
urmate de națiunile și popoarele 
respective și care să fie în stare 
să conducă aceste popoare spre 
socialism, spre o viață bună. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Desigur, nu este vorba să dis
cutăm cine a avut mai multă sau 

mai puțină dreptate. Nu aceas 
problemă este esențială ! Esenți 
Iul este să vedem că la conferii 
ță comuniștii au fost în stare : 
depășească anumite deosebiri < 
păreri și să ajungă la concluz 
comune într-un șir de problerr 
fundamentale. Aceste concluz 
sînt legate atît de dezvoltarea g< 
nerală a societății pe calea s< 
cialismului, a progresului social, 
întăririi democrației, cît și de pre 
blemele asigurării păcii și secur 
tații în Europa și în întreag 
lume. Aceasta este o altă lătur 
de importanță deosebită pe car 
trebuie s-o reținem și s-o facer 
să fie bine înțeleasă de toți acti 
viștii partidului nostru, de între 
gul nostru partid și popor.

Este, desigur, evident că adop 
tarea documentului în sine nu în 
seamnă și soluționarea probleme 
lor. Am ajuns la concluzii comu 
ne, care dau o perspectivă bună îi 
unirea popoarelor din Europa 
pentru înfăptuirea năzuințelor loi 
de pace și colaborare. Se deschid 
de asemenea, perspective mar: 
pentru activitatea partidelor comu
niste de colaborare cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu alte 
forțe politice democratice, religioa
se și de altă natură. însă abia 
acum, după conferință, trebuie să 
ne gîndim ce trebuie să facem 
pentru a realiza în viață ceea ce 
am consemnat în documentul a- 
doptat. Așa cum documentele de 
la Helsinki nu își au valoare de- 
cît în măsura în care sînt traduse 
în viață, tot așa și acest document 
va avea o însemnătate corespun
zătoare prin felul în care se va 
acționa pentru înfăptuirea în viață 
a concluziilor adoptate. Desigur, 
nu este vorba de obligații pen
tru vreun partid sau altul. Nu 
există și nu poate exista un 
centru conducător și acest lu
cru este astăzi bine înțeles de că
tre toate partidele, el corespun- 
zînd schimbărilor petrecute în 
lume. Dar pentru a înfăptui nă
zuințele de progres ale popoarelor, 
pentru a apăra libertățile lor de
mocratice, pentru a realiza secu
ritatea și pacea în Europa trebuie, 
totuși, să acționăm. Dacă nu vom 
întări solidaritatea, dacă nu vom 
acționa pentru a impune, prin mo
bilizarea largă a popoarelor, în
făptuirea principiilor securității 
europene, dacă nu vom intensifica 
lupta pentru dezvoltarea democra
ției și cuceririlor oamenilor mun
cii, atunci oricît de bun ar fi acest 
document, el își va pierde orice 
însemnătate.

Iată de ce consider că partidul 
nostru trebuie să tragă concluziile 
corespunzătoare, să-și stabilească 
modalitățile de activitate, să acțio
neze pentru a contribui la înfăp
tuirea obiectivelor asupra cărora 
am convenit prin consens la Con
ferința partidelor comuniste șl 
muncitorești de la Berlin. Este ne
cesar să fie însărcinat Comitetul 
Politic Executiv să stabilească mă
surile corespunzătoare pentru întă
rirea contactelor și a solidarității 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, cu alte forțe înain
tate din Europa, pentru strîngerea 
legăturilor cu toate statele și po
poarele europene și de pe alte 
continente, în vederea dezarmării, 
lichidării subdezvoltării, făuririi 
noii ordini economice și politice 
internaționale, asigurării tuturor 
națiunilor a unei vieți mai bune, 
libere, a păcii și independenței 
lor ! (Aplauze puternice).

Aș dori să apreciez unanimita
tea cu care ședința noastră co
mună a adoptat toate documen
tele, unanimitatea cu care au fost 
aprobate activitatea delegației 
noastre la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești de la 
Berlin și documentul respectiv. în 
aceasta văd hotărîrea Comitetului 
Central, a partidului nostru de a 
face totul pentru a-și îndeplini 
sarcinile ce îi revin atît pe plan 
național, cît și pe plan internațio
nal. (Aplauze puternice, prelun
gite).
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CONFERINȚA PARTIDELOR COMUNISTE $1 MUNCITOREȘTI DIN EUROPA
Texte rezumate ale cuvîntărilor rostite. Berlin, 29-30 iunie 1976

Cuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist BulgarPutem constata cu profundă tisfacție — a spus vorbitorul că însuși faptul desfășurării nferinței constituie un succes iportant al partidelor comunls- și muncitorești din Europa, irțele progresiste și democrati- ! așteaptă pe drept cuvint de partidele comuniste de pe contentul nostru să-și aducă con- ibutia pentru afirmarea ten- .nțelor pozitive în viata inter- ițională și, în primul rînd, întru aplicarea deplină a tu- iror principiilor și înțelegerilor jnvenite la Helsinki, pentru alizarea perspectivelor stabili- •- in colectiv pentru colaborarea intre țările europene, pentru itensificarea luptei împotriva ominației capitalului monopo- st, pentru apărarea intereselor itale ale oamenilor muncii și entru progres social.Partidul Comunist Bulgar ac- eptă și sprijină documentul onferinței noastre. împărtășim naliza, de pe pozițiile marxist- ministe, făcută schimbărilor importante în raportul de forte sofale, de clasă și politice în via- a internațională, care iși găsesc expresia în cotitura istorică de a „războiul rece“ la afirmarea irincipiilor leniniste ale coexis- enței pașnice intre state cu sis- eme sociale diferite.în continuare, tovarășul Todor îivkov a expus pozițiile P. C. Bulgar față de unele probleme lie luptei pentru pace, securitate și progres social în Europa : Există un fapt fundamental care determină aceste poziții, pozițiile fiecărui partid marxist-leninist : popoarele și statele, independent de deosebirile din orin- duirea lor socială, sînt vital interesate în menținerea păcii. în prezent, nimeni nu se poate indoi că un război nuclear pe planeta noastră ar fi echivalent cu sinuciderea omenirii și că singura alternativă la aceasta este coexistența pașnică. Aceasta nu este una dintre căile omenirii spre viitor — ci este singura cale.Marxist-leniniștii își dau seama că coexistența pașnică între state cu sisteme sociale diferite nu va schimba nici natura capitalismului, nici a socialismului. Noi nu ascundem că este vorba despre o politică externă pașnică, dar, totodată, o politică de clasă și internaționalistă. Stabilind și lărgind contactele și colaborarea cu țările capitaliste dezvoltate, noi, țările socialiste, acordăm totodată sprijin multilateral luptei pentru democrație și socialism.Nu trebuie să mai arătăm că reducerea încordării internaționale este deosebit de favorabilă coeziunii forțelor largi democratice din țările capitaliste, izolării celor mai reacționare cercuri ale burgheziei monopoliste. Linia coexistenței pașnice accelerează dezvoltarea și adîncirea procesului revoluționar mondial. O confirmare strălucită a viabilității și a perspectivei a-

secretarRelevînd preocuparea conferinței de a aduce o contribuție la transformarea Europei intr-un continent al păcii, democrației, independenței și progresului social, vorbitorul a subliniat importanța apelului partidelor comuniste pentru unitatea de acțiune cu toate forțele progresiste. La conferința noastră, a partidelor comuniste suverane si independente, participă partide care se află la conducere în țările socialiste, precum și partide care conduc lupta pentru pace și transformări sociale in statele capitaliste ale Europei. Astfel, ne vedem confruntați cu sarcini și probleme diferite. Condițiile luptei pentru telurile noastre comune sînt diferite.Arătind că, în ciuda succeselor forțelor păcii, care și-au găsit expresie în acordurile de Ia Helsinki, există încă puternice cercuri care acționează împotriva destinderii, vorbitorul a spus : Țelul nostru. în Marea Britanie, constă în unirea tuturor forțelor mișcării muncitorești, ale progresului și păcii din tară pentru a impune promovarea unei politici externe noi, independente, îndreptată spre destindere și realizarea de a- corduri de dezarmare, spre dizolvarea concomitentă a N.A.T.O. și a Organizației Tratatului de îa Varșovia. La congresele partidului nostru s-a cerut. în fapt, retragerea Marii Britanii dinN.A.T.O. Cerem, totodată, guvernului să sprijine ferm mișcările de eliberare națională. Împotriva imperialismului și intereselor concernelor multinațio-

După ce a relevat marea importanță pe care o are schimbul larg de opinii și experiență intre partidele comuniste și muncitorești — fapt care a determinat Biroul Politic al Partidului Comunist din Olanda să ia ho- tărîrea de a participa la conferință — vorbitorul s-a referit la criza economică și financiară, de 

cestei politici in ultimii ani o constituie victoria istorică a poporului vietnamez, a popoarelor din Laos și Cambodgia, lichidarea dictaturilor fasciste din Grecia și Portugalia, victoria poporului din Angola. însemnătatea și influența sporită a comuniștilor dintr-o serie de țări vest-europene.După ce s-a referit la încercările de diversiune ideologică ale imperialismului, vorbitorul a relevat în continuare : în vremurile noastre nu există o forță care ar putea să oprească procesul obiectiv de înnoire a vieții sociale. Coexistența pașnică nu poate „anula" și nu poate toci lupta de clasă, nu poate îngheța statu-quoul social-politic. Acolo unde există exploatare va exista și luptă pentru eliberare. Acolo unde e- xistă agresiune imperialistă va exista și ripostă împotriva ei. Masele populare luptă pentru a transforma lumea, și o vor transforma. Iar în fruntea acestei lupte pășesc și vor păși, în alianță cu toate forțele progresiste, comuniștii, marxist-leniniștii.înfăptuirea deplină a obiectivelor și sarcinilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, afirmarea trainică a principiilor coexistenței pașnice sînt imposibile fără completarea destinderii politice cu reducerea încordării în domeniul militar. Noi, țările socialiste, luptăm și vom lupta pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru reducerea stocurilor de armament, pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară, pentru interzicerea fabricării de noi arme de distrugere în masă, pentru dezarmarea generală și completă. Ne pronunțăm pentru realizarea unei înțelegeri în vederea reducerii forțelor armate în Europa centrală, pentru convocarea cît mai rapidă a Conferinței mondiale pentru dezarmare.Europa păcii și a progresului social este de necânceput fără mobilizarea deplină și fără unirea eforturilor și voinței tuturor forțelor progresiste și, în primul rînd. a comuniștilor. Pacea și securitatea in Europa sînt legate organic de cauza păcii și a progresului social pe plan mondial. In numele reglementării politicii juste a problemei Orientului Mijlociu, insistăm pentru retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în anul 1967, pentru satisfacerea drepturilor naționale legitime ale poporului arab din Palestina, pentru crearea de condiții prin care toate statele și popoarele din regiune să trăiască în pace și securitate. Considerăm că criza din Liban trebuie să-și găsească o soluționare justă și democratică, fără amestec din afară. Comuniștii bulgari se pronunță pentru respectarea necondiționată a suveranității, independenței și
Cuvîntarea tovarășului 

Gordon McLennan
general al Partiduluinale, să acorde asistentă dezvoltării progresiste a „lumii a treia".Destinderea nu înseamnă recunoașterea statu-quoului social în Europa — se arată în cuvîn- tare. Noi respingem cu fermitate tentativele de a interpreta coexistenta pașnică drept sfîrșitul luptei de clasă și al luptei pentru eliberare națională. Mișcările muncitorești din Marea Britanie și din alte țări europene se dezvoltă nu pentru a menține statu-quoul social, cl pentru a transforma societatea. Misiunea lor istorică constă in realizarea trecerii de la capitalism la socialism prin lupta de clasă. Dar aspirația spre transformări sociale este produsul luptei sociale din fiecare țară în parte. Comuniștii resping ideea exportului de revoluție. Totodată, noi condamnăm sever și respingem toate tentativele, camuflate sau declarate, din partea S.U.A. și a altor puteri imperialiste de a împiedica popoarele Europei occidentale să-și hotărască pe cale democratică propria lor soartă.După ce a evocat victoria popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian, vorbitorul a spus că forțele progresului trebuie să facă totul pentru cucerirea libertății în Rhodesia, in Namibia și Africa de Sud. Totodată — a spus el — vom lupta neîncetat, alături de comuniștii și celelalte forțe democratice din Irlanda de Nord, pentru curmarea oprimării și pentru o soluționare democratică a crizei. în condițiile recunoașterii dreptului poporului irlandez de a dis- 

Cuvîntarea tovarășului 
Henk Hoekstra

președintele Partiduluidimensiuni mondiale, care zguduie sistemul capitalist, criză cu repercusiuni asupra țărilor capitaliste ale Europei și cu urmări care se vor face simțite mult mai profund în perioada următoare.In continuare, vorbitorul a a- rătat că, in condițiile crizei capitalismului, falimentul concep-

integrității teritoriale a Republicii cipriote.Socialismul — confirmînd in practică, în viață că este orîn- duirea socială cea mal umană, care garantează oamenilor muncii dreptatea socială, securitatea și cele mai largi libertăți democratice — a devenit o uriașă forță de atracție pentru toate popoarele, a continuat vorbitorul. Forța sa de atracție materială, ideologică și spirituală crește. Milioane de oameni ai muncii din țările capitaliste se conving că modul de viață socialist este incomparabil mai bogat în conținut și mai valoros decît cel capitalist. Prin dezvoltarea lor ascendentă si prin succesele lor multilaterale, țările socialiste constituie o bază de nezdruncinat a procesului revoluționar mondial, a păcii în lume.După ce a vorbit despre contribuția istorică a poporului sovietic, a partidului și sțatulul său comunist la afirmarea orientărilor pozitive din viața internațională, tovarășul Todor Jivkov a relevat că Republica Populară Bulgaria își aduce contribuția la întărirea unității și a forței lumii socialismului, la consolidarea influenței sale pe arena internațională în numele păcii, coexistenței pașnice și al progresului social.Acordăm o însemnătate deosebit de mare relațiilor Bulgariei cu țările socialiste vecine, considerind colaborarea cu a- cestea ca un factor primordial al păcii și securității în Balcani. Contactele țării noastre cu Grecia și Turcia se disting prin afirmarea încrederii reciproce, printr-un progres stabil în relațiile economice și culturale. Partidul Comunist Bulgar — a spus el — va acționa și pe viitor în mod neabătut pentru transformarea Balcanilor într-o regiune a bunei vecinătăți și înțelegerii trainice.Pornind de la faptul că forța comuniștilor rezidă în unitatea și coeziunea lor, vorbitorul a spus : Nu este un secret insă că între partidele frățești pot apărea și deosebiri. Poziția noastră în această problemă este clară. Ea a fost reafirmată. din nou. la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Bulgar. Principalul lucru constă în aceea ca deosebirile să fie discutate tovărășește. in spiritul marxism-leninismului și internaționalismului proletar, și, prin eforturi comune, să fie stabilite direcțiile pentru a se a- junge la obiectivele comune comuniste. In continuare, în cu- vintare a fost evidențiată activitatea depusă de P.C.B. în vederea transpunerii in viață a hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului cu privire la făurirea accelerată a societății socialiste dezvoltate în Republica Populară Bulgaria. Vedem în aceasta îndatorirea noastră su

Comunist din Mareapune de propriul său viitor. Vom demasca manevrele imperialiste împotriva Ciprului și vom sprijini lupta justă a poporului cipriot pentru independență, suveranitate și integritatea teritorială a republicii sale.Acestea, și alte exemple, arată clar că astăzi cauza internaționalismului, a solidarității internaționale — principiu fundamental pentru comuniști — cuprinde forțe ce depășesc cu mult rindurile clasei muncitoare. Sintem chemați să unim cele mai largi forțe democratice, cu scopul de a întreprinde laolaltă acțiuni solidare împotriva exploatării, pentru eliberare socială și națională.După ce a menționat că. în ultimii zece ani, în Marea Britanie au fost înregistrate mari progrese spre stingă, vorbitorul a arătat că este necesară unirea tuturor socialiștilor și comuniștilor din țară și că partidul va depune eforturi pentru consolidarea în continuare a unității forțelor de stînga. Socialismul poate fi făurit in Marea Britanie numai prin libera opțiune a majorității poporului britanic, prin lupta democratică a maselor, așa cum se arată în programul nostru „Calea britanică spre socialism". Socialismul reclamă nu numai naționalizarea marilor monopoluri, bănci și proprietăți funciare — baza economică a dominației monopolurilor — ci și extinderea pe scară largă a democrației.In continuare, vorbitorul a spus : Este un lucru general 

Comunist din Olandațiilor burgheze a devenit evident pentru mulți dintre cei care au dat crezare teoriilor despre stabilitatea capitalismului. Luați la început prin surprindere, a- ceștia incep să se orienteze spre concepții de stingă, comuniste. In rîndurile social-democraților, ca urmare a profundei lor dezamăgiri, apar sciziuni, iar miș

premă națională și internațională.Apariția sistemului socialist mondial a îmbogățit conținutul internaționalismului proletar. în succesele țărilor socialiste, in u- nitatea și coeziunea lor sînt interesate vital toate partidele comuniste, oamenii muncii din toate țările. Internaționalismul —a afirmat în continuare vorbitorul — întruchipează unitatea dialectică a răspunderilor fiecărui partid în fața clasei muncitoare și a poporului din țara sa și a îndatoririi și răspunderii pentru destinele cauzei noastre comuniste comune. Internaționalismul proletar nu înseamnă neglijarea principiilor independenței și e- galității în drepturi, pe plan național și internațional, ale unor țări socialiste sau ale unor detașamente naționale ale mișcării comuniste și muncitorești.De pe timpul „Manifestului Partidului Comunist" și pînă în zilele noastre mișcarea comunistă își trage resursele vitale din puternica forță transformatoare a învățăturii noastre mărețe, care se îmbogățește continuu în mod creator — a spus în continuare vorbitorul, arătînd că diversitatea mișcării revoluționare mondiale cere ca la elaborarea politicii și tacticii să se țină seama de specificul național, precum și de principalele legități ale dezvoltării sociale care își găsesc expresia în principiile fundamentale ale mar- xism-leninismului, a căror justețe a fost confirmată de experiența istorică.Avem o atitudine de înțelegere față de eforturile partidelor comuniste din țările capitaliste pentru unitatea de acțiune a întregii clase muncitoare, a organizațiilor sale politice și a celorlalte organizații pentru unirea tuțuror oamenilor muncii în lupta pentru interesele lor vitale, față de căutarea de căi de colaborare cu social-democrații. Este evident că aici se impune un dialog. Considerăm că acest dialog va avea cu atît mai mult succes și rezultate mai bune cu cît sînt mai clare pozițiile noastre, cu cit apărăm cu mai multă consecvență principiile noastre comuniste.In încheiere, tovarășul T. Jivkov a arătat că o mare cucerire a mișcării comuniste o constituie practica încetățenită de dezbatere, bilaterală și multilaterală, a diferitelor probleme de intires comun. Tocmai într-o atmosferă comunistă frățească, prin eforturi comune și printr-o abordare creatoare se găsește calea justă pentru rezolvarea unor probleme comune imperioase, a unor sarcini actuale comune. Fără îndoială, comuniștii bulgari vor munci cu și mai multă însuflețire pentru a apropia ziua cînd va deveni o realitate ireversibilă Europa păcii, securității, cooperării și progresului social.

Britaniecunoscut că în cadrul pregătirilor pentru această conferință, care au început cu aproape doi ani în urmă, au existat dificultăți și deosebiri de păreri. Ampla concordanță de păreri realizată acum, care își găsește expresia in document, arată în ce măsură am reușit să depășim dificultățile pe calea discuțiilor democratice și să ajungem la consensuri în cele mai importante probleme ale păcii și progresului social în Europa.Am reușit acest lucru fiind fideli principiilor noastre referitoare la independența și suveranitatea fiecărui partid comunist. respectiv muncitoresc, des- fășurind eforturi pentru a realiza prin discuții și convorbiri o largă concordanță de vederi. Este limpede că in epoca noastră nu poate exista un centru conducător pentru partidele noastre și nici o soluționare a divergențelor de păreri prin luarea de hotărîri pe bază de majoritate. Toate partidele care participă în mod liber consimțit și pe bază de egalitate in drepturi la această conferință sînt suverane și independente. Ne întemeiem raporturile în mod ferm pe acest principiu, care include neamestecul în treburile interne ale celorlalți.Participînd la această conferință — a spus în încheiere vorbitorul — demonstrăm că sîntem conștienți .de marea noastră responsabilitate pentru menținerea păcii, pentru democrație și progres pe continentul nostru.

carea sindicală din Olanda începe și ea să adopte mai clar poziții militante.In rîndul maselor se întărește in mod vizibil aspirația spre unitate, spre acțiuni comune, aspirație care se manifestă in mod diferit în diferitele țări, corespunzător trăsăturilor naționale specifice. Situația actuală face 

necesar ca partidele comuniste și muncitorești — singurele care, pe baza marxism-leninismului, pot oferi perspective mai limpezi și șanse de ieșire din criză — să-și hotărască fiecare în mod independent activitatea, pornind de la interesele maselor populare din țara lor, aducînd astfel un aport la pacea, securitatea și progresul Europei și al; lumii. In același timp. în cuvîn- tare, subliniindu-se importanta orientărilor și acțiunilor independente, s-a relevat necesitatea dezvoltării diferitelor forme ale solidarității, importanta întreținerii unor contacte bilaterale și multilaterale între partidele comuniste.Acțiunile capitaliștilor — a spus în continuare vorbitorul — sînt caracterizate prin tendința de a trece urmările crizei pe seama muncitorilor, a păturilor mijlocii și a întreprinderilor nemonopoliste, a nivelului de trai al maselor și a cuceririlor sociale ale acestora. Intr-o serie de țări, comuniștii, socialiștii și creștinii tind însă să se uneas
Cuvîntarea tovarășului 

Gustav Husak
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din CehoslovaciaP.C. din Cehoslovacia — a spus vorbitorul — a salutat propunerea cu privire la organizarea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa și. incă de la început, a participat activ la pregătirea ei.Referindu-se în continuare la schimbările importante care se petrec în lume și la răspunderile care revin partidelor comuniste și muncitorești, răspunderi ce fac cu atit mai necesare acțiunile lor solidare, vorbitorul a spus : Este firesc ca partidele noastre să se consfătuias- că împreună în legătură cu desfășurarea în continuare a luptei pentru pace,. securitate, colaborare și progres social în Europa. Ceea ce se petrece pe continentul nostru are o mare influență asupra întregii evoluții mondiale.P.C. din Cehoslovacia și întregul nostru popor consideră ca un mare succes al luptei comune a forțelor progresiste și ale păcii faptul că tocmai pe continentul nostru s-a produs în ultimii ani o cotitură marcantă de la războiul rece la destindere. Aceasta este o evoluție încurajatoare, în care se oglindesc modificările petrecute în raportul de forțe internațional din lume și din Europa in favoarea socialismului, păcii și progresului. Dezvoltarea încununată de succes a țărilor socialiste, ca și lupta mișcării comuniste și muncitorești contribuie intr-o măsură însemnată la creșterea forței de atracție a ideilor socialismului și asigură maselor largi de oameni ai munci perspectiva unei vieți drepte, in condiții de pace.In continuare, vorbitorul a subliniat că o dovadă a importantelor transformări petrecute pe continent a oferit-o desfășurarea și încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care, fără îndoială, va rămîne în istorie ca o însemnată piatră de hotar in dezvoltarea relațiilor dintre state cu orînduiri sociale diferite, în trecerea de la politica de confruntare la coexistenta pașnică și la colaborarea reciproc avantajoasă.Ca și celelalte țări socialiste, Cehoslovacia a pășit la transpunerea in viață a Actului final. Eforturile statelor socialiste, ale forțelor progresiste și ale păcii din Occident pentru realizarea celor convenite la Conferința ge- neral-europeană s-au lovit insă, într-o serie de țări capitaliste, de rezistența unor influente forțe reacționare. Acestea încearcă să zădărnicească rezultatele con

Conferința noastră — a spus vorbitorul — are Joc într-o perioadă caracterizată prin cotitura istorică de la războiul rece spre destindere, spre înfăptuirea principiilor coexistenței pașnice. In Europa, inclusiv in R.F.G., aceasta a dus la modificări de mare importanță în favoarea forțelor păcii, la crearea unor premise pozitive pentru transformarea continentului nostru intr-un continent a.l păcii, colaborării și progresului social. O dovadă în acest sens o constituie Conferința de la Helsinki, ca și mișcările de masă tot mai largi care urmăresc să facă ireversibilă destinderea. să determine progrese substanțiale în direcția dezarmării, a adincirii colaborării dintre state și popoare.Conferința partidelor noastre — a arătat în continuare vorbitorul — arată clar rolul partidelor comuniste și muncitorești ca militante hotă- rîte de avangardă pentru o Europă a păcii, securității, colaborării și progresului social. Prin aceasta, nu formulăm laude nejustificate și nici nu minimalizăm contribuția altor forțe realiste și clarvăzătoare, interesate într-o Europă a păcii.Tendința de destindere, do

că, formînd forța principală care se opune marelui capital. Această mișcare devine tot mai puternică și mai populară. In a- celași sens acționează și Partidul Comunist din Olanda, ca apărător consecvent al intereselor maselor muncitoare și al intereselor naționale.Arătînd că tendința cea mai primejdioasă este orientarea capitalului spre industria de armament, vorbitorul a relevat faptul că, în țările N.A.T.O., extinderii înarmării, rapidă și spectaculoasă, îi este subordonat și sacrificat practic nivelul de trai al maselor.In continuare, arătînd că în R.F.G. se înregistrează o creștere a spiritului revanșard, care influențează unele cercuri de dreapta dintr-o serie de țări capitaliste din Europa și din afara ei, vorbitorul a subliniat că acest fapt generează impulsuri spre o politică autoritară, de natură să declanșeze o escaladă a înarmărilor, crearea unei uniuni militare și politice europene 

ferinței, să deformeze sensul Actului final, să-i dea o interpretare arbitrară și să se amestece in treburile interne ale țărilor socialiste. împotriva politicii de destindere se mobilizează și forțele de extremă dreaptă, fasciste și revanșiste. Sub presiunea lor se tergiversează realizarea de noi pași spre destindere și spre dezvoltarea colaborării ; cresc cheltuielile pentru înarmări, iar în diverse zone ale planetei noastre sporește tensiunea.Toate acestea — a spus vorbitorul — demonstrează că este necesar să apreciem realist situația, să nu ne slăbim eforturile, ci să continuăm a întări lupta comună pentru pace și securitate în Europa, să-i demascăm pe inamicii destinderii și să luptăm cu hotărîre împotriva lor. Avem în față sarcina permanentă de a activiza cele mai largi forțe progresiste, democratice — indiferent de deosebirile între opiniile și convingerile lor politice — în lupta comună pentru aceste teluri înalte și umane.Viața însăși dovedește în mod convingător că prin coexistența pașnică se creează condiții favorabile luptei clasei muncitoare și a tuturor Oamenilor muncii din țările capitaliste împotriva dominației capitalului monopolist, pentru o societate dreaptă, pentru socialism.C.C. al partidului nostru este de părere că proiectul de document exprimă obiectivele comune ale luptei viitoare pentru pace, securitate, colaborare și progres social în Europa.Subliniind că dezvoltarea multilaterală a țărilor socialiste și consolidarea unității lor are o importanță deosebit de mare pentru continuarea evoluției pozitive în Europa, vorbitorul a spus : partidul nostru acordă o mare atenție dezvoltării și adincirii permanente a colaborării reciproce ; noi vedem in consolidarea unității țărilor socialiste posibilitățile de întărire a propriei noastre forțe economice și politice, ca și garanția unor noi succese în lupta pentru pace și socialism.Programul de pace al P.C.U.S. •— a afirmat în continuare G. Husak — arată drumul spre înlăturarea primejdiei unui război termonuclear, spre dezarmare și crearea de condiții pentru o viață fericită a popoarelor. Acest program a fost sprijinit de cel de-al XV-lea Congres al partidului nostru. Considerăm drept principala noastră datorie Să participăm cu toate forțele — în con
Cuvîntarea tovarășului 

Herbert Mies 
președintele Partidului Comunist Germanminantă în Europa, evoluția politică spre stînga într-o serie de țări capitaliste, criza generală a capitalismului care se adincește și recențele lupte sociale și democratice își au urmările lor in R.F.G. — a spus mai departe vorbitorul. Șansele și perspectivele R.F.G. trebuie căutate într-o pace durabilă.In continuare, vorbitorul a spus : Deoarece dorim ca R.F.G. să contribuie în mod pozitiv la continuarea destinderii, deoarece ținem la prestigiul internațional al țării noastre, deoarece ne simțim răspunzători în fața popoarelor continentului pentru perspectiva ca de pe pămîn- tul vest-german să nu mai pornească nici un fel de amenințări la adresa păcii, democrației și independenței naționale ale altor popoare europene, noi am salutat și sprijinit tot ceea ce slujește păcii și înțelegerii. Vom face acest lucru și în viitor.A promova interesele naționale ale poporului muncitor din R.F.G. și a da dovadă de internaționalism proletar constituie pentru P.C. German componente inseparabile ale politicii sale. Acționăm pentru uni

centralizate, bazată pe forța atomică. Principala contrapondere față de acest proces trebuie să o constituie activitatea păturilor largi ale populației în direcția înfăptuirii hotăririlor Conferinței de la Helsinki, hotărîri menite să stimuleze acțiunile opiniei publice largi în vederea destinderii.Vorbitorul s-a ocupat în continuare de dezvăluirea formelor de oprimare și exploatare de către capitalul european neocolonialist a unor zone din Asia, Africa și America Latină, de exportul sporit de capital, prin care concernele multinaționale tind să acapareze țările oprimate de neocolonialism. Solidaritatea indestructibilă în lupta comună pentru pace, independență și democrație cu masele populare ce luptă împotriva neocolonialismului trebuie să-și găsească expresia în gesturi de solidaritate concretă. Considerăm că prin declarația comună a P.C. Francez și P.C. din Olan

formitate cu interesele vitale ale poporului cehoslovac — la înfăptuirea lui.Prin dezvoltarea țărilor socialiste, prin creșterea dinamică a economiei lor, ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural al populației, ca și prin consecventa lor politică de pace se conferă forță și vitalitate relațiilor noi dintre statele socialiste, întemeiate pe solidaritate tovărășească, egalitate în drepturi, colaborare, ajutor și sprijin reciproc. In acest context, vorbitorul a relevat importanța activității depuse de țările socialiste care a făcut posibilă soluționarea unui șir de probleme legate de reglementarea postbelică in Europa, între care recunoașterea R.D.G., recunoașterea graniței Oder—Neisse, anularea rușinosului dictat de la Miin- chen. Fără rezolvarea acestor probleme nu am putea vorbi astăzi despre depășirea războiului rece și destindere în Europa.Partidul nostru — a spus în continuare G. Husak — dă o înaltă apreciere luptei partidelor frățești din țările capitaliste ca avangărzi ale forțelor democratice și progresiste împotriva puterii capitalului monopolist, pentru pace, pentru schimbări adinei, democratice și socialiste pe plan social. Succesele lor sînt o dovadă a influenței cres- cînde, a puterii de atracție și a forței ideilor socialismului. Prin activitatea noastră comună sprijinim concret lupta dreaptă a popoarelor împotriva imperialismului, neocolonialis- mului și reacțiunii.In condițiile adincirii crizei generale a sistemului capitalist, ale mobilizării forțelor democratice și progresiste în lupta comună pentru drepturile oamenilor muncii se confirmă mai mult ca oricînd importanța solidarității internaționaliste și a unității ca izvor de nesecat al forței și capacității de acțiune a mișcării muncitorești.La Congresul al XV-lea am subliniat din nou necesitatea stringentă a solidarității internaționaliste, ca și datoria noastră de a contribui activ la întărirea unității și forței mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismului și a internaționalismului proletar. Viata atestă în permanență că unitatea, ca și solidaritatea de clasă și cea internaționalistă sînt armele cele mai eficiente ale forțelor revoluționare în lupta lor pentru eliberare socială și 

tatea eforturilor partidelor comuniste din țările socialiste și capitaliste in lupta pentru o- biective comune, pentru pace, democrație și progres social. Nu este vorba ca toate partidele să' aibă obligația de a păși spre socialism pe același drum. Așa cum a subliniat chiar Lenin; acest lucru nici nu ar fi posibil. Hotărîtor este să ne conducem în permanență după marile idei ale lui Marx, Engels și Lenin și să acționăm solidar.Noi, comuniștii din R.F.G. — a spus în continuare vorbitorul — pornim de la ideea că în realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, a unei largi alianțe a forțelor antimonopo- liste rezidă cheia modificării raportului de forțe din țara noastră în favoarea forțelor democratice și de stînga. Firește, sîntem conștienți de faptul că între social-democrați și comuniști, între partenerii unității de acțiune și ai alianței democratice există deosebiri de opinii în probleme fundamentale, filozofice și politice. Sîntem oricînd dispuși să le abordăm în cadrul unor discuții deschise, tovărășești. Aceste deosebiri de opinii nu pot înșă și nu trebuie să împiedice acțiunea solida

da s-a adus o contribuție la solidaritate, ambele partide pro- nunțîndu-se pentru o acțiune comună împotriva livrării de uzine nucleare regimului de o- primare rasistă din Africa de Sud.Referindu-se la necesitatea solidarității cu luptătorii pentru libertate din Asia și din alte părți ale globului, vorbitorul a evocat lupta comuniștilor și altor democrați din Indonezia, puternicul imbold pe care-1 oferă acestei lupte succesele din Vietnam, Angola și din alte zone ale globului.In încheiere, vorbitorul a spus : Activitatea partidelor comuniste și muncitorești din Europa ar trebui să deschidă drumul pentru refacerea colaborării și a unității din mișcarea comunistă internațională. Evoluția situației, ca și această conferință dovedesc că a sosit timpul să facem pași înainte în acest sens, pași pregătiți eu multă grijă și seriozitate.

națională. De aceea privim internaționalismul proletar ca pe unul din principiile de bază ale politicii noastre, ca parte integrantă a patriotismului socialist.Subliniind că popoarele Cehoslovaciei sînt vital interesate in continuarea evoluției pozitive în Europa, vorbitorul a spus: sarcinile luptei pentru pace, securitate, colaborare și progres social cuprinse în proiectul de document corespund sensului luptei istorice a poporului nostru, tradiției de luptă de peste o jumătate de secol a partidului nostru, ca și experienței construcției noastre socialiste, telurilor noastre programatice.După cel de-al doilea război mondial, poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, a învins în lupte acerbe de clasă, iar socialismul a prins rădăcini a- dînci în țara noastră. N-a fost un drum ușor. Trebuia să depășim diverse greutăți, greșeli si erori. Munca de reconstrucție plină de devotament a poporului nostru și-a găsit expresia în însemnate schimbări revoluționare, în înflorirea tării noastre, în înaltul nivel de trai material și cultural al oamenilor muncii.Rezultatele noastre confirmă posibilitățile nelimitate ale o- rinduirii socialiste privind creșterea bunăstării poporului, securitatea sa, înfăptuirea drepturilor și libertăților oamenilor muncii, desfășurarea și afirmarea forțelor și capacităților lor creatoare.Pentru actuala situație a Cehoslovaciei este caracteristică activitatea însuflețită, în muncă și politică, a clasei muncitoare, a țărănimii cooperatiste, a intelectualității, a tuturor păturilor sociale, ca și a partidelor și organizațiilor politice reunite în Frontul național. Aceasta își găsește expresia în larga democrație socialistă și în puternica unitate a partidului și a întregului popor.Linia celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia este orientată spre adîncirea în continuare a colaborării multilaterale și a unității țărilor socialiste, spre întărirea alianței tovărășești între partidele comuniste și muncitorești, ca și spre lărgirea și întărirea colaborării cu toate forțele democratice și, progresiste, înfăptuirea consecventă a acestei linii va constitui contribuția Partidului Comunist din Cehoslovacia la transpunerea în viată a concluziilor acestei conferințe.

ră în acele probleme în care se manifestă interese comune sau poziții apropiate.Partidul nostru face mari e- forturi pentru a-și extinde influența în rîndurile clasei muncitoare și ale tinerei generații. In această privință s-au înregistrat unele succese. Sîntem însă conștienți că avem de dus lupta împotriva unei burghezii monopoliste cu experiență și puternică economic. De-a lungul generațiilor, ea a ridicat în țara noastră anticomunismul la rangul de doctrină de stat. Ea caută și acum ca, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, să-i calomnieze pe comuniști ca „antinaționali" în rîndurile unei mari părți a poporului muncitor. Recurgînd la interdicții în ce privește exercitarea unor profesiuni de către comuniști, ea încearcă să izoleze partidul nostru. Mai avem încă de parcurs un drum anevoios pentru a ajunge să facem din P.C. German o forță solidă, un partid al maselor din R.F.G.Sîntem convinși că această conferință va da noi impulsuri activității comuniștilor și a tuturor celorlalte forțe democratice ale continentului nostru.
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CONFERINȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI DIN EUROPA
Cuvîntarea tovarășului 

Erich Honecker
secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din GermaniaSalutînd pe participanții la conferință și mulțumind gazdelor pentru eforturile depuse și condițiile create, I. B. Tito a a- rătat : Sînt convins că schimbul deschis și liber de păreri la a- ceastă conferință poate să aducă o contribuție importantă la înfăptuirea acestor hotărîri, dacă prin amploarea pozițiilor și a- bordărilor se stimulează colaborarea largă dintre toate forțele progresiste și democratice de pe continentul nostru. De asemenea, în cursul pregătirilor pentru conferință au avut loc dezbateri pe marginea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești din Europa. Aceste dezbateri au afirmat principiile independentei, egalității în drepturi și neamestecului ca baze ale colaborării între partidele comuniste și muncitorești.Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa — a subliniat președintele U.C.I.' — se desfășoară în perioada u- nor procese importante și dinamice ce au loc pe continentul nostru șl în lume. în ansamblu.Forțele crescînde ale democrației, progresului și socialismului desfășoară în prezent o luptă hotărîtă pentru pace, pentru menținerea independenței și suveranității naționale, emanciparea politică și economică, pentru dezvoltare^ liberă și independentă a popoarelor.Criza capitalismului și a relațiilor politice și economice internaționale de ansamblu — a spus el — impune transformări sociale progresiste, profunde schimbări în aceste relații și consolidarea în continuare a socialismului și democrației. Desigur, cu condiția ca toate forțele progresiste să înțeleagă necesitatea schimbării de urgentă a situației in care se mențin inegalitatea în drepturi și exploatarea, în care cei bogați se îmbogățesc tot mai mult, iar cei săraci sărăcesc tot mai mult. Imperativul epocii contemporane constă în realizarea aspirației istorice a clasei muncitoare și a oamenilor muncii din fiecare țară de a dispune de plus-valoarea pe care o creează, iar bogățiile naționale să fie administrate în mod Suveran de popoarele respective.Se intensifică tot mai mult lupta energică a popoarelor și țărilor, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, pentru schimbarea radicală a relațiilor economice internaționale existente, bazate pe inegalitate în drepturi. Numai pe baza acestor schimbări se pot asigura independența și libertatea reală a tuturor popoarelor. în aceasta constă esența de clasă a luptei pentru o nouă ordine economică internațională.Sintem convinși că se pot da răspunsurile adecvate la transformările sociale necesare numai dacă forțele socialismului vor acționa în conformitate cu cerințele obiective ale lumii actuale. Numai astfel vor exercita o influență hotărîtoare asupra evoluției proceselor sociale și vor constitui factorul de dezvoltare și afirmare a socialismului ca sinonim al democrației, egalității in drepturi, independenței, dreptății și libertății.Marea revoluție anticolonialistă care a dus la destrămarea sistemului colonialist mondial — a arătat apoi I. B. Tito — a adus pe scena politică internațională popoarele asuprite odinioară care și-au dobîndit independența politică. în țările lor au loc în prezent transformări sociale în condițiile internaționale complexe și In condițiile interne specifice. Principalele obstacole

Cuvîntarea tovarășului
losip Broz Tito

președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslaviacare apar în calea schimbărilor sociale mai rapide sînt reprezentate de înapoierea economică, presiunile imperialismului, neocolonialismului, ale forțelor de dominație în ansamblu și în primul rind de inegalitatea economică. Adincirea decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate constituie sursa principală a numeroaselor probleme și conflicte internaționale periculoase ; fără depășirea acestui decalaj nu este posibilă realizarea unei păci și securități trainice.Subliniind, în continuare, însemnătatea mișcării de nealiniere, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a spus : în condițiile actuale, lupta popoarelor pentru emanciparea politică și economică, pentru dezvoltarea națională independentă și liberă, pentru colaborarea internațională democratică și bazată pe egalitate în drepturi a tuturor popoarelor și țărilor, indiferent de deosebirile de sistem social, lupta pentru pace și securitate în lume s-au manifestat cel mai puternic în cadrul marii mișcări de nealiniere. Mișcarea de nealiniere a devenit un puternic factor internațional, care iși stabilește în mod independent și autonom politica și pozițiile și fără de care nu mai pot fi soluționate cu succes problemele mondiale. Viitoarea Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate, care va avea loc la Colombo, va avea o importanță deosebit de mare pentru soluționarea problemelor acute și a altor probleme complexe ale lumii contemporane. Politica de nealiniere — a subliniat vorbitorul — este o orientare trainică a R.S.F.I. și a U.C.I. Participînd în mod activ la viața internațională și îndeosebi la mișcarea nealiniaților, clasa muncitoare, popoarele și naționalitățile Iugoslaviei își îndeplinesc datoria internaționalis- tă față de comunitatea mondială și progresul social.Referindu-se la evoluția situației politice în Europa, președintele U.C.I. a arătat : Conferința pentru securitate și cooperare în Europa a fost unul din cele mai importante rezultate ale actualei evoluții pozitive. Ea a confirmat că respectarea intereselor tuturor țărilor și tratativele desfășurate eu răbdare pot să dea rezultate pozitive importante. Anu.1 care a trecut reprezintă o perioadă scurtă pentru a proceda la o apreciere exhaustivă a rezultatelor concrete ale Conferinței de la Helsinki. Se poate spune totuși că și in această perioadă scurtă de timp trebuia să se realizeze mult mai mult pe calea traducerii in viață a hotăririlor și recomandărilor conferinței.Am acordat întotdeauna o importanță deosebită eforturilor de depășire a barierelor de bloc existente, a discriminărilor și a tuturor obstacolelor pe calea colaborării economice și în alte domenii, obstacole care împiedică evoluția cu succes a relațiilor în Europă. Pe planul măsurilor de întărire a încrederii în domeniul securității s-au înregistrat numai rezultate incipiente. Dar în ce privește e- sența problemei limitării și reducerii înarmărilor și a inițierii procesului de dezarmare, precum și a edificării unui sistem eficient de securitate egală pentru toate țările Europei — pină acum nu s-a înregistrat un progres. Dimpotrivă, continuă să se intensifice cursa înarmărilor. în contextul echilibrului global realizat pe planul forțe
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lor militare continuă să crească puterea cantitativă și distructivă a armelor nucleare și convenționale. A sosit momentul cind trebuie să înceapă convorbiri substanțiale pe tema dezarmării, în așa fel incit să se facă o cotitură în soluționarea acestei probleme hotărîtoare.Abordînd problema consolidării destinderii, I. B, Tito a spus : Destinderea încordării, înregistrată pină acum în cea mai mare măsură in Europa, trebuie să depășească cadrul blocurilor și al frontierelor regionale. Destinderea trebuie să capete trăsături universale în relațiile internaționale. Interdependența păcii și securității în Europa cu cea din Medi- terană, interdependență recunoscută și la Helsinki, trebuie să capete forma sa concretă, în primul rind în soluționarea crizelor din Orientul Mijlociu și a altor probleme din această regiune.Iugoslavia va fi aniul viitor gazda reuniunii reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Ne-am prezentat punctul de vedere încă din timpul pregătirilor pentru Conferința de la Helsinki, dar și în timpul desfășurării ei, declaring că această întilnire istorică reprezintă numai prima fază în eforturile pentru consolidarea condițiilor păcii, securității și colaborării egale în drepturi între toate popoarele din Europa.în ansamblu, ne pronunțăm pentru dezvoltarea relațiilor prietenești multilaterale cu țările vecine. în acest sens, pornim de la principiile respectării suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor, în eforturile continue de a dezvolta relații bune cu țările vecine, ne pronunțăm pentru soluționarea cu răbdare a tuturor problemelor, în special a problemelor care privesc statutul minorităților noastre naționale din aceste țări. Consider că soluționarea acestei probleme prezintă o importanță majoră pentru relațiile între popoare, pentru întărirea păcii și colaborării în Europa, deoarece minoritățile naționale pot și trebuie să fie punți ale colaborării și prieteniei.în ce privește pacea — a spus apoi I. B. Tito — trebuie să subliniem că tocmai amestecul în treburile interne ale altora constituie elementul care amenință pacea și care a generat întotdeauna conflicte intre țările din Europa, precum și pretutindeni in lume. De aceea ne-am opus și ne vom opune în continuare tuturor formelor de imixtiune în treburile interne ale altor țări. Orice amestec din exterior, indiferent de forma în care se manifestă, aduce un prejudiciu direct păcii, securității și colaborării intre popoarele din Europa și din lume în general. în ultimul timp se fac auzite din nou diverse teorii care propagă, deschis sau camuflat, politica sferelor de interese, contestînd dreptul popoarelor la independență și dezvoltare autonomă. Aceasta este în opoziție cu hotărîrile adoptate la Helsinki și cu Carta O.N.U. Asemenea teorii au întîmpinat rezistență și condamnare nu numai din partea comuniștilor, ci și a celorlalte forțe progresiste, a opiniei largi internaționale.Președintele U.C.I. a arăta*  în continuare : Lărgirea permanentă a frontului luptei pentru progres, ca o cerință imperioasă a tuturor popoarelor, evi

dențiază în prim plan marea răspundere ce revine tuturor forțelor progresiste și democratice.în mișcarea comunistă se afirmă tot mai mult căile diferite ale luptei pentru socialism și formele noi de colaborare între forțele revoluționare și cele mai largi forțe democratice, forme bazate pe principiile independenței, egalității în drepturi, autonomiei și neamestecului. în acest sens se exprimă in special răspunderea fiecărei mișcări revoluționare în fața propriei clase muncitoare și a poporului său. Aceasta a determinat de acum consolidarea unei serii de partide comuniste și muncitorești, creșterea influenței lor politice.Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia — a subliniat I. B. Tito— se va pronunța și în viitor pentru afirmarea acestor principii, pornind de la faptul că colaborarea între toate forțele democratice și progresiste, pe o asemenea bază este in interesul evoluției continue, cu succes, a socialismului ca proces mondial. O contribuție in această direcție poate să aducă în- special schimbul liber de păreri bazat pe egalitate in drepturi și destinat examinării realiste a situației din relațiile Internaționale, a problemelor actuale ale luptei pentru socialism și progres. Condițiile obiective ale dezvoltării contemporane și trăsăturile specifice ale unor țări au impus căutarea de răspunsuri diferite la problemele care privesc conținutul și practica luptei pentru progres pe plan intern și în contextul mondial larg. Dialogul pe tema acestor răspunsuri diferite, o- biective și legice, nu putea fi aminat și nici ocolit. Dezbaterile creatoare pe această temă— care trebuie să excludă în mod firesc etichetările și atacurile — constituie una din condițiile necesare pentru depășirea a tot ceea ce împiedică dezvoltarea mișcării muncitorești.Schimbul de păreri efectuat în timpul pregătirilor pentru această conferință — a arătatI. B. Tito — a constituit un prilej deosebit de important pentru examinarea posibilităților și activității tuturor forțelor progresiste în lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social. Și cu acest prilej, s-a dovedit ciar că mișcările muncitorești acționează în condiții diferite. Aceasta impune necesitatea unor forme diverse de cooperare, deci și a unor forme noi în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre partidele și mișcările progresiste. Aceasta cu atit mai mult cu cit experiența istorică de pină acum a dovedit fără echivoc că este inacceptabilă recomandarea de rețete general-valabile pentru soluționarea sarcinilor complexe ale contemporaneității.în încheiere — a spus președintele U.C.I. — doresc să subliniez că trebuie să acționăm cu consecvență pentru soluționarea eficientă a celor mai importante probleme actuale, fără de care nu sînt posibile o pace și o securitate durabile. Toate țările socialiste și partidele comuniste din Europa, date fiind importanța și influența lor in cadrul relațiilor internaționale, au o răspundere majoră față de pace și securitate, față de evoluția pozitivă a proceselor din Europa.

în fața reprezentanților conducerilor a 29 de partide comuniste și muncitorești din Europa, P.S.U.G. exprimă intenția sa fermă de a-și aduce contribuția la obținerea de noi succese în lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social în Europa — a spus în introducers vorbitorul.Referindu-se la însemnătatea conferinței, el a arătat că popoarele așteaptă să audă cu- vîntul comuniștilor într-o epocă în care se înregistrează rezultate de mare importanță în favoarea destinderii în Europa, apar la ordinea zilei numeroase probleme noi, obiective însemnate, dar și pericole serioase, ce nu pot fi trecute cu vederea. Partidele noastre iși spun cu- vintul, fiecare in țara sa, în numele clasei lor muncitoare, al poporului lor. Și cu cit este mai strînsă solidaritatea noastră internațională, cu atit mai mari vor fi succesele spre care tindem cu toții.în conformitate cu înțelegerea la care am ajuns, documentul ce ne este supus spre dezbatere și aprobare cuprinde un cerc limitat de probleme, dar acestea sînt probleme de mare importanță pentru omenire, probleme vitale ale popoarelor. Iată de ce conferința are o pondere atit de mare. Sintem siguri că efectele sale vor avea un rol mobilizator în lupta națională și internațională a partidelor noastre.în ultimii ani au fost atinse multe dintre țelurile pentru care au luptat comuniștii, alături de alte forțe democratice și iubitoare de pace, în perioada ce a trecut de la victoria coaliției antihitleriste asupra fascismului. P.S.U.G. acordă o inaltă apreciere Conferinței pentru securitate și cooperare de la Helsinki. Pretutindeni se impune, cu o logică convingătoare, ideea că nu există alternativă la coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite, mai ales ținind seama de existența armelor atomice. Toate succesele obținute pînă acum sînt rezultatul modificării fundamentale în raportul de forțe pe plan internațional in favoarea socialismului și a păcii. Destinderea a devenit o tendință principală în politica internațională. Fără îndoială, acesta este rezultatul luptei comune a tuturor forțelor revoluționare, antiimperialiste și iubitoare de pace ale epocii noastre.Dacă ne referim la modificările produse in raportul de forte pe plan, international, ne a- trag atenția, in primul rind, marile înfăptuiri ale Uniunii Sovietice în această direcție — a spus vorbitorul. Fapta istorică a primului stat socialist din lume — eliberarea omenirii de sub fascism — va rămine in memoria tuturor timpurilor. Va rămine de neuitat lupta eroică a antifasciștilor din diferite țări, a militanților pentru cauza dreaptă a popoarelor, pentru idealurile unui viitor de pace, democrație și socialism. Prin a- ceasta au fost puse bazele acelei evoluții din perioada postbelică ce a deschis, pentru prima oară în istorie, posibilitatea de a transforma Europa dintr-o arenă de război într-o regiune a păcii și securității durabile.Arătînd că și pe viitor succesele păcii pot fi dobîndite doar prin lupta antiimperialistă, vorbitorul a spus : Considerăm îndreptățită constatarea că. în condițiile actualului raport de forțe, cercurile agresive ale imperialismului pot fi înfrinate și pot fi asigurate, prin mijloace pașnice, pacea și securitatea în Europa. Formulind această opinie, ținem seama atît de factorii pozitivi, cit și de cei negativi. Rezultatele Conferinței de _ la Helsinki au lărgit bazele păcii și ale securității, dar sînt necesare eforturi mai active și mai intense pentru consolidarea și extinderea lor. în scopul excluderii războiului ca mijloc de rezolvare a problemelor litigioase dintre state, în scopul asigurării păcii.Dar cercurile agresive ale ca

pitalului monopolist încearcă să-și ia revanșa pentru înfrîn- gerile istorice suferite în Indochina, în Angola și Mozambic, la Conferința de la Helsinki ca și prin eșecul blocadelor diplomatice organizate împotriva R.D.G. și Cubei. De aceea, ele întreprind atacuri masive împotriva păcii și a independenței popoarelor. Partidul nostru împărtășește opinia că pacea mondială nu a fost încă definitiv a- sigurată, că destinderea nu are încă un caracter stabil, că mai sînt de depășit obstacole serioase pe calea către o securitate durabilă.Prin dezvoltarea unor tipuri de armament tot mai noi și mai costisitoare, cercurile agresive ale imperialismului încearcă nu numai să-și satisfacă tendința spre profituri maxime, dar și să modifice din nou raportul de forțe militar în favoarea lor. A- ceasta face ca destinderea politică să fie fragilă.Și partidul nostru Iși însușește punctul de vedere potrivit căruia pentru adincirea destinderii este de mare importanță să se ia măsuri eficiente de limitare a înarmării și de dezarmare. Succesele obținute în a- ceastă luptă nu înseamnă numai că pot fi eliberate mijloace u- riașe pentru a fi folosite în interesul bunăstării materiale și progresului popoarelor. Prin a- ceasta se restrînge totodată și influența tuturor forțelor ostile destinderii.După cum se știe, anumite cercuri ale marelui capital iși organizează atacurile la adresa coexistentei pașnice prin diverse mijloace, inclusiv prin manevre de inducere în eroare. Astfel, ele prezintă în mod fals recunoașterea granițelor și statu-quoului teritorial pecontinentul european — prevăzută in Actul final de la Helsinki — drept o recunoaștere a statu-quoului social, deci a sistemului capitalist de exploatare și oprimare. Ele proclamă doctrine care împart lumea în sfere de influență și se amestecă in mod fățiș în treburile interne ale popoarelor și statelor. Stau mărturie pentru aceasta a- menințările proferate de reprezentanți ai cercurilor conducătoare din S.U.A., R.F.G. și din alte țări imperialiste la adresa aspirației crescinde a popoarelor spre independentă națională și autodeterminare. O altă dovadă o constituie manevrele imperialiste de șantaj împotriva participării comuniștilor la guvernele statelor din Europa occidentală. Condamnăm In modul cel mai sever aceste manevre. Ele dezvăluie totodată panica imperialismului în fața transformărilor revoluționare din lume. Politica de forță a imperialismului este însoțită de o largă campanie internațională de instigare antisovietică, anticomunistă. îndreptată și împotriva R.D.G. Orientarea acestei campanii a fost confirmată de sesiunea de la Oslo, din mai a.c., a Consiliului ministerial al N.A.T.O. Este evidentă tendința de a consolida și extinde N.A.T.O. ca o alianță politică și militară de importanță hotări- toare a imperialismului și de a o folosi împotriva dezvoltării progresiste din diverse țări.în continuare, tovarășul E. Honecker a spus : Ținind seama de toate faptele menționate, nu putem ocoli constatarea că este just și necesar să fim vigi- lenți. Este necesar să barăm in mod hotărit calea celor care se opun destinderii. Sîntem conști- enți de faptul că stabilizarea și adincirea procesului destinderii vor putea fi obținute doar în momentul în care vom reuși să cîștigăm de partea acestei cauze toate forțele interesate în pace și progres, indiferent de concepțiile lor filozofice.Conferința noastră oglindește clar faptul că clasa muncitoare din țările socialiste și capitaliste are interese comune. Nu se pot trece cu vederea condițiile de luptă diferite, create de orîndui- rile social-economice eomplet 

deosebite. în mod indestructibil ne leagă comunitatea țelului — o lume a dreptății sociale, a libertății și demnității umane pentru clasa muncitoare și poporul muncitor — caracterul comun al luptei împotriva imperialismului, care este nu numai inamicul păcii, ci și al progresului omenirii in general.Referindu-se la obiectivele politicii interne și externe a P.S.U.G. pentru perioada următoare, stabilite la Congresul al IX-lea al partidului, vorbitorul a spus în continuare : în raportul C.C. la cel de-al IX-lea Congres am subliniat in mod deosebit faptul că în politica noastră elementul național șl cel internațional se împletesc în modul cel mai strîns. Punctul central al politicii noastre constă în ideea că țelul socialismului este de a face totul pentru binele clasei muncitoare și al întregului popor, de a îndrepta toate eforturile în direcția ridicării permanente a nivelului de trai material, cultural și spiritual al oamenilor. Politica noastră servește intereselor și necesităților unei vieți sigure, din toate punctele de vedere, pentru propriul nostru popor. Demonstrînd în practică superioritatea socialismului asupra capitalismului, noi ne aducem totodată contribuția la consolidarea internațională a socialismului și, prin aceasta, la sprijinirea tuturor forțelor revoluționare din lume care luptă Împotriva exploatării șl a oprimării imperialiste, pentru eliberare și independență națională. Congresul al IX-lea al partidului nostru a exprimat deplinul său acord cu această linie generală, care oglindește unitatea dintre patriotismul socialist și internaționalismul proletar. De pe această poziție, manifestăm permanent o solidaritate activă. La noi se spune adesea : ne-am bucurat întotdeauna de solidaritate și vom da întotdeauna dovadă de solidaritate.Relevînd în continuare că partidele comuniste și muncitorești propun popoarelor continentului nostru noi inițiative în lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social, vorbitorul a subliniat că se dovedește astfel că Înfăptuirea obiectivelor sociale și politice ale clasei muncitoare este indisolubil legată de asigurarea păcii. Astăzi, oricine poate să-și dea seama că odată cu influența crescîndă a socialismului și a clasei muncitoare asupra dezvoltării sociale a devenit o sarcină reală asigurarea păcii.Evoluția situației din Europa poartă din ce in ce mai mult amprenta inițiativelor ce pornesc de la avangarda clasei muncitoare — partidele comuniste. în ultimii ani, opinia publică europeană s-a putut convinge mereu de acest lucru. Și de data aceasta mișcarea noastră comunistă este aceea care arată popoarelor continentului nostru calea spre continuarea destinderii, spre depășirea confruntării militare, spre o pace sigură, o oolaborare reciproc avantajoasă și spre progres social.Pot să afirm că P.S.U.G. își va aduce și in viitor contribuția internaționalistă la înfăptuirea nobilelor noastre țeluri, în spiritul mărețelor idei ale lui Marx, Engels și Lenin — a declarat secretarul general al C.C. al partidului.Partidul nostru a pornit și pornește permanent de la principiul că este sarcina fiecărui partid comunist și muncitoresc să-și stabilească politica în condițiile concrete ale tării sale, spre a putea desfășura consecvent și cu succes lupta pentru pace, democrație și progres social. După opinia noastră, dincolo de condițiile de luptă diferite și de opiniile diferite față de diverse probleme, documentul conferinței noastre, elaborat în colectiv, constituie o bază echilibrată în care își găsesc expresia pozițiile celor 29 de partide comuniste și muncitorești din Europa reunite aici, față de sar

cinile fundamentale ale luptei pentru pace, securitate, colaborare și progres social. Documentul are un caracter antiimperialist clar. El are mai ales calitatea de a cuprinde acele sarcini care stau, în egală măsură, în fața partidelor comuniste și muncitorești, ca și în fața celorlalte forțe democratice ale continentului nostru. Chiar dacă față de una sau alta din problemele epocii noastre există opinii diferite, hotărîtor este ceea ce ne unește.Mișcarea revoluționară antl- împerialistă se extinde, cuprinde mereu noi pături sociale. Ea s-a ridicat pe o treaptă nouă și în Europa.Datorită creșterii caracterului internațional al luptei de clasă, se intensifică permanent necesitatea solidarității internaționaliste reciproce a partidelor comuniste. Totodată, noi lărgim numeroasele contacte și colaborarea cu partidele socialiste șl social-democrate, ca și cu alte forțe democratice, în problemele de interes comun.Tot mai mulți oameni din lumea întreagă se conving astăzi că dezvoltarea ascendentă rapidă a socialismului, forța sa crescîndă și influența sa asupra politicii internaționale îngustează posibilitățile imperialismului. Este tot mai evident : cu cît este mai puternic socialismul, cu atît mai sigură este pacea in Europa fi în lume.în acest fel, partidul nostru — 
a spus tovarășul E. Honecker— apreciază realizările obținute de oamenii muncii din R.D.G. ca pe o contribuție activă la procesul revoluționar mondial și la cauza păcii. Ne-am străduit să folosim condițiile externe mai favorabile pentru a progresa în edificarea societății socialiste dezvoltate și pentru a valorifica mai bine și mai cuprinzător potențialul șl avantajele socialismului.Cetățenii republicii noastre nu trebuie să se teamă de insecuritate socială, șomaj, inflație și de alte racile ale capitalismului. Ei nu cunosc teama zilei de mîi- ne. Tineretului nostru i se deschid toate posibilitățile pentru o viață plină de sens, militantă fi creatoare.Viața în R.D.G. este In mare măsură Îmbogățită de dezvoltarea în continuare a democrației socialiste. Democrația socialistă, â cărei trăsătură fundamentală este eliberarea de sub exploatarea capitalistă, se caracterizează printr-o participare tot mai eficientă a oamenilor muncii la conducerea și planificarea producției și a societății, prin exercitarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului. Toți cetățenii sînt atrași la dezbaterea principalelor hotărîri în domeniul social-politic. Pe drept cuvînt, oamenii muncii sint mîndri de izbinzile socialismului în R.D.G. Ei sînt mîndri totodată deoarece privesc munca lor ca pe o contribuție la cauza tuturor forțelor revoluționare din lume. Ei manifestă solidaritate activă cu cei ce luptă împotriva exploatării și oprimării imperialiste în lume. Ei se pronunță pentru dreptul Inalienabil al fiecărui popor — contestat încă de imperialism — de a-și hotărî In mod liber orinduirea socială.Sîntem profund convinși eă unul dintre cele mai eficiente mijloace de a sprijini lupta popoarelor pentru pace și colaborare internațională, pentru libertate și independență este continuarea activă a politicii da pace duse de statele socialiste.P.S.U.G. este convins că rezultatele Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa se vor bucura de un amplu ecou internațional și de un larg sprijin. Sîntem convinși că ele vor însufleți lupta tuturor partidelor din marea noastră mișcare. Vedem în aceasta garanția unor noi succese în lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social în Europa— a spus în încheiere secretarul general al C.C. al P.S.U.G.Partidul nostru — a arătat vorbitorul — a primit cu o mare satisfacție ținerea prezentei Conferințe a partidelor comuniste și muncitorești din Europa. In măsura posibilităților sale, el a adus o contribuție pozitivă constantă la pregătirea conferinței. El consideră că această conferință este utilă, chiar dacă o- biectivele sale nu sînt intru totul pe măsura ansamblului problemelor cu care este confruntat fiecare partid și mișcarea comunistă și muncitorească, în ansamblu, chiar dacă îndelungata și dificila pregătire a conferinței a cerut în permanență de la fiecare participant o mare răbdare și un efort permanent de înțelegere a celorlalți. Considerăm chiar că aceste dificultăți și amploarea discuțiilor pe care le-au antrenat constituie, în ultimă analiză, o realizare pozitivă. Ele au permis să se țină seama mai bine de caracterul multilateral și complex al problemelor cu care este confruntat fiecare din partidele noastre și întreaga mișcare în ansamblu. Ele au ajutat 6ă se evidențieze mai bine o dublă necesitate de importanță principială :— Necesitatea pentru fiecare partid de a-și asigura autonomia de decizie și de a-și continua consecvent lupta pe baza unei linii politice definite și adoptate absolut independent, în funcție de contextul social, economic și politic, precum și de particularitățile și situația națională din țara sa.— Necesitatea pentru toate partidele comuniste și muncitorești de a menține și a-și dezvolta colaborarea și solidaritatea internaționalistă pe baza mărețelor idei ale lui Marx, Engels și Lenin, pornind de la ideea că lupta pentru socialism în fiecare țară și responsabilitatea fiecărui 

partid față de propria sa clasă muncitoare și față de propriul său popor sînt legate de solidaritatea reciprocă a oamenilor muncii din toate țările.Referindu-se Ia rezultatele obținute, Jean Terfve a spus că oricît de mari ar fi prin amploarea și semnificația lor ele nu acoperă totuși întreaga situație reală și nu țin seama suficient de modificările intervenite în cursul ultimilor doi ani.La un an după semnarea Actului final al Conferinței de la Helsinki și în pofida importanței decisive a principiilor coexistenței aprobate in unanimitate, în pofida angajamentelor generale adoptate, constatăm o anumită blocare a destinderii, pentru care răspunderea revine cercurilor imperialiste. Conferința de la Viena cu privire la reducerea forțelor armate și armamentelor din Europa bate pasul pe loc. Există dificultăți în realizarea unor măsuri concrete de dezarmare. Această situație — a arătat vorbitorul — reflectă eforturile care trebuie întreprinse în continuare, deci și utilitatea prezentei conferințe.In continuare, vorbitorul a arătat că dificultățile pe calea consolidării șl extinderii destinderii se datoresc unui proces mai amplu, acela al zdruncinării și descompunerii treptate a sistemului capitalist. Acest fenomen este deosebit de evident in țările capitaliste ale Europei occidentale, deși el se dezvoltă acolo în forme diverse și cu o intensitate diferită de la țară la țară.Sarcina esențială a partidelor comuniste și muncitorești din Europa capitalistă — a spus vorbitorul — este de a se plasa în fruntea luptei pentru transformarea radicală a societății capitaliste, subliniind că partidele comuniste pot îndeplini a

ceastă sarcină în mod coreei numai diacă sîrit adine înrădăcinate în viața politică și socială a țărilor lor; dacă se manifestă ca apărători hotăriți și clarvăzători ai intereselor poporului lor.în actuala situație, ele nu trebuie să aibă pretenția că pot tace totul singure, ci, dimpotrivă, trebuie să încerce să găsească și să creeze alianțe posibile cu toți cei care, din motive diferite și pornind de la puncte de vedere incă diferite, ajung să pună la îndoială capacitatea sistemului aflat la putere de a soluționa corect problemele esențiale cu care aste confruntat. Pe baza experienței partidului nostru, considerăm că această sarcină este realizabilă. Capitalismul se dezvoltă astăzi în Belgia sub forma marilor monopoluri și companii multinaționale, stabilind, în toate domeniile, legături strînse cu cercurile imperialiste. El se găsește in fața unei clase muncitoare numeroase. în mod tradițional bine organizate.Clasa muncitoare a fost insă profund marcată de tendințe reformiste, atit social-democra- te, cit și de inspirație creștină, ceea ce explică, în parte, faptul că partidul nostru nu deține poziții puternice. Cu toate acestea, în țara noastră trăim o perioadă de zdruncinare a capitalismului, cu consecințe în toate domeniile. Aceasta antrenează o stare de spirit în sinul maselor socialiste și al organizațiilor lor, care oscilează între dorința de a continua politica colaborării de clasă și căutarea de metode care să permită abordarea procesului de transformare fundamentală a societății. Curente dc aceeași tendință, deși încă mai puțin clar exprimate și mai puțin structurate, au apărut în cercurile creștine.

Toate acestea creează condițiile cele mai favorabile pe care le-am cunoscut în ultimii 25 de ani pentru unirea forțelor muncitorești și populare în vederea menținerii și extinderii cuceririlor obținute în domeniile sociale și democratice și asigurării schimbărilor politice necesare în acest scop. Pe această bază, partidul nostru se poate dezvolta și poate juca un rol pe care numai el este în putere să și-l asume.Ținind seama de mutațiile care se conturează în țările capitaliste ale Europei occidentale, de posibilitățile uriașe care apar, de condițiile noi care rezultă pentru întărirea și dezvoltarea partidelor noastre, sintem de părere că partidele comuniste și muncitorești trebuie să depună un uriaș efort pentru a ințelege și a se adapta la situațiile noi, pentru a sprijini experiențele care sînt întreprinse.Pe frontul luptei pentru destindere și pentru consolidarea păcii — a spus în continuare vorbitorul — deblocarea politicii de pace, posibilitatea de a obține un nou progres pe calea destinderii sînt o problemă atit a guvernelor, cit și o problemă de acțiune a maselor. O realizare esențială, inestimabilă și de neînlocuit o constituie dezvoltarea cooperării și solidarității internaționaliste a oamenilor muncii.Ținerea prezentei conferințe, numărul de partide participante și nivelul reprezentării lor, amploarea dezbaterilor care au precedat-o, bogăția și caracterul deschis al conținutului lor, capacitatea demonstrată de a învinge dificultățile și de a sintetiza părerile constituie pentru mișcarea comunistă și muncitorească din Europa un rezultat extrem de valoros.

Cuvîntarea tovarășului 
Jakob Lechleiter

membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al Partidului Elvețian al MunciiDelegația noastră aduce tuturor delegaților partidelor frățești salutările cordiale ale Comitetului nostru Central și ale tuturor membrilor partidului, ca și pe cele ale președintelui nostru, tovarășul Jean Vincent, care nu poate participa la conferință din cauza unor îndatoriri personale.Capitalismul elvețian, care a ocupat mult timp în lume o poziție specială, se vede astăzi, după 30 de ani .de conjunctură excepțională, confruntat pe de o parte cu forța și cu creșterea economică neîntreruptă a țărilor socialiste, iar, pe de altă parte, cu criza generală, politică, economică, socială și morală a lumii capitaliste. Conform unui raport al O.E.C.D., Elveția este țara relativ cea mai puternic atinsă de criza din Europa. Creșterea zero, pe care unii au declarat-o salutară, a fost atinsă și parțial depășită. Numeroase întreprinderi și-au închis porțile sau au fost absorbite de unele mai puternice. în scurt timp s-au pierdut peste 200 000 locuri de muncă. In jur de 120 000 de oameni ai muncii sint șomeri totali sau parțiali, iar circa 100 000 de muncitori străini au trebuit să părăsească țara. Femeile. tinerii, muncitorii mai virstnici și cei străini sînt principalele victime ale acestei situații. Creșterile salariilor reale reprezintă deja 

excepții, iar muncitorii sînt siliți să lupte pentru compensarea scumpirilor, fără a avea succes de fiecare dată. Ritmul intensificat de muncă din întreprinderi are drept rezultat o creștere a productivității de care profită însă numai patronii, in timp ce muncitorii au de suportat consecințele — a spus vorbitorul, arătind că cei 30 de ani de conjunctură foarte bună, care au adus și populației muncitorești o îmbunătățire a standardului său de viață, au creat multe iluzii în legătură cu așa-numita „pace a muncii" și nu au pregătit muncitorimea pentru lupta de apărare a revendicărilor sale.Politicii economice eșuate, îndreptată exclusiv spre realizarea de profituri maxime, partidul nostru i-a opus o alternativă serioasă și concretă, constînd din- tr-o serie de măsuri îndreptate spre restrîngerea puterii trusturilor și monopolurilor, în scopul asigurării folosirii integrale a forței de muncă și a Îmbunătățirii salariilor reale, spre asigurarea controlului prețurilor, profiturilor și investițiilor, crearea unui sistem general de securitate socială și majorarea impozitelor pe veniturile și proprietățile mari — a spus el. Astfel, noi arătăm muncitorilor calea spre luptă, neacceptînd criza ca pe o fatalitate.

Politica partidului nostru este îndreptată spre realizarea unității clasei muncitoare și crearea unui larg front antimonopolist. Nu pretindem nici un monopol asupra luptei pentru drepturile oamenilor muncii și sîntem mereu gata să colaborăm cu alte forțe progresiste și să sprijinim inițiativele lor. Unitatea de stingă existentă a putut fi lărgită prin crearea unei „Uniuni a oamenilor muncii împotriva crizei", care cuprinde cele mai importante organizații politice, sindicale și sociale de la Geneva, în cantonul Tessin a luat ființă, la recentele alegeri, o unitate de stingă între Partidul Socialist, Partidul Socialist Autonom și partidul nostru, ceea ce a adus stîngii considerabile succese.în continuare, vorbitorul a »- rătat că problema păcii și a adîncirii destinderii, ca și problema dezarmării au o importantă deosebită pentru Elveția. Conferința de la Helsinki, la care țara noastră a avut un rol pozitiv, a reprezentat un însemnat pas înainte și pentru securitatea țărilor mici. Aceasta — a spus vorbitorul — arată cit este de necesar să consolidăm destinderea și să o dezvoltăm în continuare, trecînd de La destinderea politică la cea militară. In timp ce se încearcă să se treacă toate poverile crizei pe u- merii oamenilor muncii, cheltu

ielile sociale sînt restrînse *i  lipsesc mijloacele pentru unele obiective importante în interesul întregului popor ; vistieria statului este goală, dar se risipesc anual 2,8 miliarde franci elvețieni pentru bugetul militar. Aceasta arată clar că întărirea securității europene, reducerea cheltuielilor de înarmare sint în interesul tuturor popoarelor, deoarece prin aceasta se eliberează mijloace pentru obiective sociale, pentru ridicarea bunăstării popoarelor. Țările neutre pot aduce o importantă contribuție In acest sens, printr-o activă politică de pace.Partidul nostru a fost întotdeauna solidar cu popoarele și clasa muncitoare din celelalte țări care luptă pentru drepturile lor și pentru independentă. Partidul Muncii din Elveția Iși reafirmă astăzi solidaritatea deplină cu mișcarea comunistă și muncitorească din lumea întreagă. a cărei bogată experiență reprezintă un stimulent pentru propria sa activitate. Totodată. el își afirmă libertatea deplină de decizie, de apreciere și critică. Apreciem — a conchis vorbitorul — modul democratic de respectare a egalității depline în drepturi între toate partidele, care a caracterizat întreaga activitate de pregătire si desfășurare a conferinței și care constituie baza unei colaborări fructuoase a tuturor partidelor.
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CONFERINȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI DIN EUROPA
Cuvîntarea tovarășului 

Lars Werner
Milioane și milioane de comuniști și alți democrați, de oameni ai muncii urmăresc cu mare atenție conferința — a spus la început vorbitorul — ceea ce dovedește înțelegerea importanței reuniunii în actuala fază a vieții politice europene și mondiale : o fază delicată, nu lipsită de necunoscute și riscuri, dar și deschisă unor profunde înnoiri pozitive."Reuniunea noastră nu este aceea a unui organism comunist internațional, care nu e- xistă și care nu poate exista sub nici o formă, nici pe scară mondială, nici pe scară europeană. Reuniunea noastră este o întîlnire liberă între partide autonome și egale, care nu antrenează nici directive, nici o- bligații pentru nici unul din partidele noastre. Și este important că această dezbatere este deschisă și publică. în cursul ei, fiecare partid își exprimă propriile puncte de vedere, fiind cu toții conștienți că, în numeroase probleme, fie chiar și importante, pozițiile sînt diferite, și nu numai din cauza diversității condițiilor o- biective in care acționează fiecare partid. Firește, punctele de convergență sint importante.Nu este un secret pentru n'- meni — și nu are rost să încercăm să ascundem aici acest lucru — că pregătirea conferinței a fost îndelungată și laborioasă. Din această pregătire au decurs învățăminte pozitive șl constatări critice de care trebuie să se țină seama.Continuăm să considerăm, de pildă, că această pregătire ar fi fost mai rapidă și mai rodnică dacă, așa cum am propus noi și alte cîteva partide, s-ar fi ho- tărit incă de la început că o conferință a partidelor comuniste poate fi ținută chiar fără redactarea unui document. Pe lingă alte considerente, aceasta ar fi pus pe primul plan, la toate întilnirile pregătitoare, dezbaterea cu privire la problemele izvorînd din realitatea vie și concretă a Europei, în timp ce, după părerea noastră, am consacrat poate prea mult timp unor discuții cu privire la cutare sau cutare formulare. După părerea noastră, din această experiență ar trebui să tragem în- vățămîntul că situația actuală a mișcării muncitorești internaționale și a relațiilor dintre partidele comuniste reclamă de acum înainte renunțarea la metode depășite. Vrem să vă spunem cu toată sinceritatea că, pentru noi, acesta este un punct definitiv stabilit.''-Afirmînd acest lucru, nu înțelegem să nesocotim aspectele pozitive ale rezultatelor muncii depuse pentru redactarea unui document. întreaga muncă s-a desfășurat în mod democratic. Aspectul cel mai pozitiv, din punct de vedere al metodei, a fost recunoașterea faptului că un document poate fi redactat numai cu trei condiții : să se limiteze la anumite teme stabilite : să obțină consimță- mîntul tuturor partidelor participante ; și, în orice caz. să nu pretindă, nici măcar în mod indirect, să condiționeze deplina independență a fiecăruia dintre partide în ce privește linia lui politică și internațională.în continuare, vorbitorul, re- ferindu-se la faptul că perioada întunecată a războiului rece a trecut, a subliniat că trebuie continuată lupta împotriva forțelor reacționare care nu încetează să acționeze în diverse feluri pen

După ce # subliniat importanța deosebită a conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, vorbitorul și-a exprimat convingerea că ea va a- vea consecințe deosebit de favorabile pentru stringerea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele comuniste și muncitorești din Europa și pentru dezvoltarea luptei comune a oamenilor muncii și tuturor forțelor democratice.Lupta pentru destindere, pentru consolidarea securității în Europa, pentru realizarea hotă- rîrilor de la Helsinki, pentru dezarmare, pentru a se pune capăt scindării continentului în blocuri militare, pentru desființarea bazelor militare străine, pentru renunțarea la folosirea și amenințarea cu armele nucleare, pentru interzicerea armelor bacteriologice și chimice, împotriva amenințărilor și actelor de forță la adresa popoarelor și statelor — corespunde pe deplin intereselor tuturor oamenilor muncii și popoarelor continentului nostru. în timp ce încordarea internațională și climatul războiului rece favorizează o politică reacționară în țările capitaliste, stimulează măsuri de limitare a libertăților, imixtiuni și intervenții imperialiste — destinderea și progresele pe calea securității și colaborării între state cu sisteme e- cohomice și sociale diferite creează condiții favorabile luptei popoarelor pentru democrație, progres și reală independență națională.Destinderea șl progresele pe calea păcii și colaborării se realizează în cadrul crizei generale a capitalismului, al ascuțirii luptei de clasă, al extinderii luptei de eliberare a clasei muncitoare din țările capitaliste și a popoarelor 
•ubjugate, în contextul creșterii

Cuvîntarea tovarășului 
Enrico Berlinguer 

secretar general al Partidului Comunist Italiantru a opri procesul de destindere, sau care pretind că destinderea implică menținerea vechilor echilibre sociale și politice din cadrul fiecări țări. Fiecare popor are dreptul incontestabil de a-și alege in mod liber propria formă de dezvoltare și propria formă de guvernămînt. De pildă, noi luptăm pentru ca poporul italian, în cadrul alianțelor internaționale din care țara noastră face parte, să poată hotărî în mod autonom, fără nici un amestec din afară, propria sa conducere politică.După părerea noastră, calea cea mai ușoară pentru promovarea destinderii este avîntul cooperării și reducerea înarmărilor, în condițiile apărării garanțiilor de securitate reciprocă și fără modificări unilaterale ale echilibrului strategic dintre Alianța atlantică și Tratatul de la Varșovia, pentru a se ajunge astfel, treptat, la depășirea blocurilor.O trăsătură esențială a oricărui partid comunist este internaționalismul. Aceasta înseamnă că în acțiunea noastră în propria noastră țară și la nivelul internațional fiecare dintre noi se simte participant și protagonist Ia mișcarea generală a muncitorilor și popoarelor care luptă pentru e- manciparea socială și politică, pentru independență națională, pentru pace și progres.Azi, în fața unei situații internaționale noi și în fața incapacității tot mai evidente a capitalismului de a da un răspuns pozitiv la marile probleme ale dezvoltării economice și ale progresului social, se pune din nou sarcina nu numai de a reflecta asupra experiențelor socialiste efectuate pină în prezent, dar și de a căuta căi noi spre socialism în țările din Europa occidentală.Ce căi, ce socialism ? Căile urmate de partidele social-de- mocrate, deși au realizat în cutare sau cutare țară anumite îmbunătățiri în condițiile de trai ale oamenilor muncii, nu s-au dovedit în stare să depășească cu adevărat capitalismul. Pe de altă parte, modelele de societăți socialiste aplicate în țările din Europa răsăriteană nu răspund condițiilor specifice și orientărilor maselor largi muncitorești și populare din țările occidentale.Unii dintre adversarii noștri susțin că socialismul și comunismul sînt și vor fi aceleași pretutindeni. Acest lucru nu este adevărat și nu era adevărat nici pentru revoluțiile burgheze. Chiar de pe acum în lume e- xistă o diversitate de experiențe în construirea de societăți noi, care nu mai sînt capitaliste. Și este logic că alte varietăți pot și vor trebui să se dezvolte ; iar printre ele, varietățile substanțial noi care vor fi realizate în țările unde capitalismul a atins punctele cele mai înalte ale dezvoltării lui și unde există tradiții democratice adine înrădăcinate, forme specifice de organizare și de expresie politică ale oamenilor muncii.In Italia — a arătat vorbitorul — P.C.I. luptă pentru o societate socialistă avînd la bază afirmarea valorii libertăților personale și colective și a garantării lor : principiile caracterului laic, neideologic al statului și ale organizării lui democratice ; ale pluralității partidelor politice și ale posibilității alternanței majorităților de gu
Cuvîntarea tovarășului 

Alvaro Cunhal
secretar general al Partidului Comunist Portughezforței și influenței țărilor socialiste.Imperialismul și reacțiunea mondială au încercat, după revoluția din 25 aprilie 1974, să-și motiveze comportarea lor față de Portugalia, cu alte cuvinte, amestecul lor în politica internă portugheză, presiunile politice, diplomatice și economice brutale, inclusiv presiuni militare, prin teoria statu-quoului și a echilibrului strategic. Unul din obiectivele presiunilor exercitate asupra Portugaliei este cererea ca în guvern să nu mai fie incluși comuniști — cane fac parte din acesta din 1974 — în ciuda modificărilor survenite in guvern și a fluctuațiilor procesului revoluționar. Cu toate că retragerea comuniștilor din guvern nu este exclusă în viitorul apropiat, experiența ultimilor doi ani a a- rătat că și o țară N.A.T.O. poate avea un guvern cu participarea comuniștilor și poate să realizeze schimbări economice și sociale structurale, prin lupta hotărită a poporului.După 25 aprilie 1974, Partidul Comunist Portughez nu a ridicat problema ieșirii Portugaliei din N.A.T.O. sau cea a desființării imediate a bazelor nord-ameri- cane de pe teritoriul țării. Noi nu am manifestat nici grabă, nici nerăbdare. Noi susținem punctul de vedere ca această problemă să fie soluționată nu izolat, ci în contextul mai larg al securității internaționale și al progreselor pe calea păcii mondiale și colaborării între popoare. Dizolvarea simultană a N.A.T.O. și a Pactului de la Varșovia, susținută de această conferință, reprezintă o soluție, care, după opinia noastră, poate lua în considerare și situația amintită din Portugalia.Ca și alte partide comuniste și muncitorești, P.C.P. este de părere că dezvoltarea colaborării între statele europene, indiferent 

de orinduirea lor economică și 

vernămînt ; ale autonomiei sindicatelor, ale libertății religioase, libertății de expresie, libertății culturii, artei și științelor, în domeniul economic trebuie asigurat un nivel ridicat de dezvoltare a producției cu ajutorul unei forme democratice de planificare care să folosească existența și rolul pozitiv al unor forme diverse de inițiativă și de gestiune, toate orientate spre satisfacerea marilor necesități ale omului și ale colectivității naționale.Este foarte semnificativ că alte cîteva partide comuniste și muncitorești din Europa occidentală au ajuns, pe baza unor cercetări autonome proprii, la concepții similare privind calea de urmat pentru a ajunge la socialism și caracteristicile unei societăți socialiste în țările lor. Referitor la termenul de „eurocomunism", utilizat în cadrul acestor elaborări, vorbitorul a spus : nu noi am creat acest termen, dar însuși faptul că el a dobîndit o circulație atît de largă arată amploarea și adincimea aspirației ca, în țările Europei occidentale, să se afirme și să progreseze soluții de un tip nou in transformarea societății intr-un sens socialist.Această căutare a ceva nou — a arătat în continuare E. Berlinguer — nu este cîtuși de puțin o concesie făcută grupurilor dominante : ea este modul cel mai eficace de a lupta pentru a a- firma în mod constructiv rolul conducător democratic al clasei muncitoare și al aliaților ei. în același timp, sîntem conștienți că această căutare și această luptă fac necesare dialogul și înțelegerea cu alte forțe muncitorești și populare, de inspirație socialistă, social-democrată și creștină, cu ansamblul forțelor care vor reînnoirea și progresul societății. Noi, comuniștii italieni, sintem angajați cu toate forțele noastre în acest efort pentru unitate în țara noastră. Dar ne dăm seama tot mai mult, de asemenea, că noi posibilități de înțelegere reciprocă și de întilnire se deschid și la nivel european.Apreciind ca foarte important faptul că în cursul dezbaterilor pentru pregătirea conferinței a fost posibil să se ajungă la formulări juste și corecte privind relațiile dintre partidele comuniste, vorbitorul a spus : Solidaritatea dintre partidele noastre se bazează pe recunoașterea faptului că fiecare partid își elaborează în mod autonom propria linie politică, atît internă, cit și internațională ; ea se bazează pe respectarea strictă a egalității în drepturi și a neamestecului în trebiirile interne, pe respectarea dreptului de liberă alegere a diverselor căi în lupta pentru transformarea societății și pentru oonstruirea socialismului.Respectarea acestor principii nu contravine necesității, pe care o simțim puternic, a unei dezbateri mai ample și mai puțin formale cu privire la marile probleme teoretice și politice care se pun mișcării pentru socialism din întreaga lume. De pildă, pentru noi este evident că dezvoltarea în elaborarea marxismului nu a ținut pasul cu marile transformări ale lumii contemporane, cu diferitele experiențe de luptă și de construire a socialismului, cu practica politică. Deseori, lucrurile s-au mărginit la folosirea unor formulări stereotipa, la bătălii cu citate sau la etichetarea arbi

socială, constituie un factor important în lupta pentru pace și securitate, care favorizează, de asemenea, și cauza democrației și progresului social.în ceea ce privește Portugalia, răsturnarea dictaturii fasciste și. în continuare, întregul proces revoluționar au pus capăt dependenței totale față de imperialism și izolării internaționale crescîn- de la care era condamnată țara noastră de către regimul fascist și colonial. Revoluția portugheză a creat premise pentru stabilirea relațiilor diplomatice cu U.R.S.S. și cu alte state socialiste, cu țările din așa-zisa lume a treia și cu fostele colonii portugheze care s-au eliberat de colonialism și au constituit state independente.Vorbitorul s-a referit apoi la condițiile favorabile create de revoluția portugheză pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare frățească cu noile state apărute în fostele colonii portugheze. El a menționat, în continuare, necesitatea unor relații comerciale și economice cu țările capitaliste din Europa, îndeosebi cu cele din Piața comună, bazate pe respectarea intereselor reciproce, a suveranității și independentei Portugaliei, pe neamestecul în treburile interne.înfățișînd evoluția procesului revoluționar din Portugalia și caracteristicile acestuia, vorbitorul a subliniat că fiecare popor are dreptul deplin de a-și hotărî singur soarta, orinduirea socială și politică. Respectarea acestui drept pentru toate popoarele este o condiție indispensabilă pentru destindere, pace, securitate și colaborare internațională.în continuare, vorbitorul a spus : Revoluția nu se copiază. Nu există modele de revoluție de-a gata. De aceea, revoluțiile 
nu se pot repeta; în țările vest- 

trară, drept revizionistă, într-un sens șau altul, a oricărei poziții diferite de cea proprie.Adevărul este că, întocmai cum nu există și nu poate exista un partid sau un stat conducător, tot astfel la nivel teoretic dezvoltarea marxismului reclamă concursul a numeroase contribuții diferite atît de la partide, cit și de la persoane individuale.Sintem de părere că respectarea principiului neamestecului nu poate exclude libertatea de apreciere cu privire la pozițiile teoretice sau practice adoptate de celelalte partide, precum și cu privire la evenimente specifice din viața internațională și din mișcarea muncitorească. De pildă, toată lumea știe că noi, comuniștii italieni, deși am subliniat totdeauna marile cuceriri ale țărilor socialiste, am exprimat în mai multe rinduț-i aprecieri critice, fie asupra anumitor evenimente și situații (de pildă în legătură cu Cehoslovacia), fie asupra unor probleme mai generale, legate de raportul dintre democrație și socialism în diverse țări socialiste. -în ce-i privește, tovarășii din alte partide comuniste și muncitorești și-au exprimat. în mod explicit sau indirect, in cuvîntări sau articole, poziții critice față de orientările și convingerile noastre privind aspecte importante ale concepției noastre despre socialism, de pildă problema pluralismului. Deși nu sintem de acord cu aceste aprecieri critice, considerăm că este legitim ca ele să fie exprimate. Intr-adevăr, dorința noastră este ca, in aceste probleme mari, dezbaterea din mișcarea muncitorească să se dezvolte, desigur într-un spirit de prietenie și înțelegere, dar și în modul cel mai liber și cel mai sincer.Evocind termenii esențiali ai luptei politice din Italia, vorbitorul a arătat că succesul repurtat de P.C.I. în recentele alegeri generale este rodul unei prezențe active și continue a partidului în luptele muncitorești și populare. pentru democrație, progres civic, dreptate socială, pace și solidaritate între popoare, rezultatul caracterului pe care l-am dat construcției noastre de partid : un partid de masă, cu o viață democratică intensă, în stare să se reînnoiască continuu, în stare să facă politică, să nu se mărginească la propagandă. Unul dintre motivele fundamentale ale forței și prestigiului nostru este efortul pe care l-am făcut de ani d^șile ,de a elabora și promova o cale spre socialism care să răspundă pe deplin particularităților tării noastre și aspirațiilor la libertate si progres ale poporului nostru.Situația Italiei — a spus în continuare Enrico Berlinguer — continuă să fie foarte delicată. Este adevărat că azi există posibilități noi, dar există, de asemenea, multe necunoscute. Interesele oamenilor muncii și ale întregului popor cer ca tara să pășească spre o nouă conducere politică, bazată pe o înțelegere între toate forțele democratice, inclusiv partidul comunist. O Italie reînnoită, stabilă din punct de vedere politic și avînd o economie în continuă dezvoltare, va fi în măsură să aducă o contribuție mai activă și continuă la construirea în Europa și in lume a unor relații internaționale care să promoveze destinderea și cooperarea ințre toate popoarele.

europene calea justă nu trebuie căutată prin copierea mecanică a revoluțiilor socialiste deja înfăptuite. Cu atît mai puțin există o rețetă comună sau o cale obligatorie pentru toate țările vest-europene pentru deschiderea căii spre socialism, și nici nu vor exista.în cuvintare sint menționate apoi eforturile P.C.P. pentru a asigura apărarea, consolidarea și existența pe mai departe a orin- duirii democratice, prin strădania de a consolida unitatea clasei muncitoare și a maselor de oameni ai muncii, de a întări alianța cu țărănimea și păturile mijlocii ale populației, pentru unitatea tuturor democraților, in primul rind a socialiștilor și comuniștilor, pentru consolidarea alianței dintre popor și forțele armate — alianță care, deși situația politică s-a modificat, este și în prezent necesară pentru menținerea libertății și a celorlalte cuceriri ale revoluției portugheze.Conferința noastră are o deosebită importanță pentru consolidarea legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele noastre, a spus în continuare Alvaro Cunhal, care a folosit prilejul pentru a mulțumi tuturor partidelor frățești ce au sprijinit prin solidaritatea lor morală și politică poporul portughez. Partidul comunist, revoluția portugheză.Unitatea, colaborarea și solidaritatea partidelor comuniste și muncitorești — a arătat, in încheiere, vorbitorul — constituie un factor de importantă primordială pentru cooperarea și unitatea forțelor sociale și politice mai largi, cooperare și unitate indispensabile pentru apărarea păcii, securității, colaborării și progresului social în Europa.

Trecind în revistă marile schimbări și evenimente petrecute în lume, vorbitorul a menționat victoria istorică a popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian, a mișcărilor de eliberare din fostele colonii portugheze, răsturnarea dictaturii fasciste în Portugalia, procesul inițiat de comuniștii spanioli de unire a tuturor forțelor democratice din Spania. In cuvintare este subliniată, în continuare, importanța Conferinței general- europene, arătîndu-se că acum este necesar ca hotăririle adoptate să fie realizate în practică.In același timp, imperialismul nu și-a modificat caracterul și dispune încă de un enorm potențial. a spus vorbitorul, refe- rindu-se, în continuare, la diferite cazuri de amestec în treburile interne ale altor țări, de măsuri contrare păcii și securității internaționale. Toate a- cestea. a subliniat vorbitorul, a- rată că trebuie continuată cu dirzenie lupta pentru pace, libertate și democrație, pentru socialism.In această luptă, solidaritatea internațională joacă un rol foarte important. Noi, comuniștii suedezi, sintem adepții internaționalismului proletar și ne opunem categoric încercărilor de a-i răstălmăci conținutul. Internaționalism proletar înseamnă sprijinirea activă a tovarășilor noștri de clasă din alte țări și presupune, in același timp, respectarea absolută a dreptului la autodeterminare al fiecărui partid, al fiecărei mișcări, dreptul suveran de a-și făuri singur politica, tactica și strategia, fără nici un amestec din afară. Este un lucru remarcabil că toate acestea sint atît de clar formulate în documentul conferinței. Internaționalismul ’proletar nu este în nici un caz incompatibil cu o dezbatere liberă și deschisă, cu o critică tovărășească.O astfel de dezbatere este indispensabilă ; este pozitiv faptul că discuțiile despre socialism devin din ce în ce mai concrete și profunde ; ar trebui să ve

Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa — a spus vorbitorul — este de o foarte mare semnificație pentru dezvoltarea continuă a luptei oamenilor muncii din țările capitaliste ale continentului pentru democrație, progres social și independență, precum și, într-o manieră generală, pentru menținerea coexistenței pașnice, pentru dezarmare și pace. Conferința noastră este o dovadă grăitoare a cooperării și solidarității frățești ce caracterizează legăturile dintre partidele comu- nisțe și muncitorești de pe continentul nostru. Este un fapt incontestabil că în toate problemele arzătoare ale epocii noastre, în lupta pentru securitate, pace, democrație, progres social și socialism, cooperarea și solidaritatea partidelor noastre ră- min o realitate.Raportul internațional de forțe s-a modificat radical în favoarea forțelor progresului. La ora actuală este absolut evident că imperialismul nu mai este în măsură să întoarcă înapoi roata istoriei. In legătură cu aceasta trebuie să subliniem că turnura istorică de la războiul rece la destindere și posibilitățile noi care se deschid ca urmare a

prim-secretarMulțumind gazdelor și referindu-se la unele evenimente internaționale, vorbitorul a relevat succesul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care a formulat principiile unui nou gen de relații între statele cu sisteme sociale diferite. Arătind că în perioada juntei militare poporul grec a luptat în condiții dificile și că comuniștii din Europa și din întreaga lume au ridicat. împreună cu celelalte forțe progresiste, o barieră de izolare internațională împotriva regimului militar, vorbitorul a spus :Astăzi, noi participăm la această nouă conferință in condiții de legalitate, după prăbușirea dictaturii în țara noastră. Ex- primîndu-și încrederea in victoria cauzei progresului pe calea independenței naționale, democrației și socialismului, a luptei popoarelor impotriva dominației imperialismului și N.A.T.O., monopolurilor, vorbitorul a arătat: In lupta pentru menținerea poziției sale, imperialismul nu cedează fără a opune rezistență. Acesta nu-și schimbă caracterul. El intervine pretutindeni pentru a frina dezvoltarea progresistă în interiorul țărilor, chiar pentru a le impune regimuri dictatoriale.

președintele Partidului de Stinga-Comuniștii din Suedianim în întîmpinarea interesului crescînd față de socialism fără idei preconcepute. într-un mod științific, care nu evită neajunsurile și problemele deschise.Comuniștii au luptat dintot- deauna pentru libertăți și drepturi democratice. De aceea, trebuie acordată multă atenție problemelor democrației socialiste. Partidul suedez este adeptul unui socialism în care drepturile democratice să fie adîn- cite și extinse asupra tuturor compartimentelor vieții sociale.Poziția Partidului de Stingă— Comuniștii din Suedia în legătură cu relațiile dintre partidele frățești a fost stabilită în cadrul ultimului congres al partidului. Partidul de Stingă— Comuniștii dorește să aibă contacte și să colaboreze cu toate partidele comuniste, precum și cu mișcările de eliberare națională și socială și cu toate celelalte forțe progresiste. Credem că este necesar să găsim noi forme pentru aceastăcolaborare.Cu privire la problema organizării unei conferințe mondiale a partidelor comuniste, partidul nostru a adoptat, în cadrul ultimului congres, următoarea nostru se convocarea mondiale apoziție : „Partidul pronunță pentru unei conferințepartidelor comuniste numai cu condiția ca ea să contribuie e- fectiv la întărirea unității mișcării și a luptei antiimperialiste. Convocarea unei conferințe în condițiile actuale nu poate fi a- preciată ca o contribuție pozitivă la depășirea divergențelor. Putem să ne așteptăm la ne- participarea multor partide comuniste, întrucit participarea ar fi deja privită ca o luare de poziție pe care ele nu sînt dispuse să o accepte".Aprecierea noastră de astăzi în legătură cu această problemă este neschimbată.In cuvintare este, de asemenea, abordată problema raporturilor dintre comuniști și socialiști. Social-democrația internațională de astăzi — a spus vorbitorul — oferă o imagine foarte divi
Cuvîntarea tovarășului 

Dominique Urbany 
președintele Partidului Comunist din Luxemburgcreșterii forțelor păcii și progresului au fost condiționate într-o mare măsură de succesele și avîntul irezistibil înregistrate de țările socialiste. Vorbitorul a relevat că țările socialiste au putut să exercite o influentă atît de profundă asupra evenimentelor internaționale datorită creșterii rapide a forței lor, precum și politicii de pace pe care o promovează. Stabilitatea și dinamismul dezvoltării economice și sociale din țările socialiste constituie un fundament solid pentru consolidarea păcii, pentru triumful coexistenței pașnice, al cauzei dezarmării, în spiritul hotări- rilor adoptate la Helsinki.Succesele repurtate în direcția coexistenței pașnice — se arată în cuvintare — permit, în același timp, să se creeze condiții mai favorabile pentru desfășurarea luptei de dasă în țările capitaliste, precum și pentru lupta unor pături tot mai largi ale populației care aspiră la progres social, democrație si socialism.Cercurile reacționare ale capitalului monopolist internațional sint conștiente de faptul că. în măsura in care criza capitalistă se accentuează, crește în țările 
Cuvîntarea tovarășului 

Harilaos Florakis
al Comitetului CentralPentru ca destinderea să devină un proces ireversibil trebuie intensificată lupta popoarelor și tuturor forțelor pașnice împotriva planurilor urzite de imperialism; documentul actualei conferințe corespunde acestui scop, luptei împotriva imperialismului, impotriva N.A.T.O. și a reacțiunii interne.Cerînd să se pună capăt imediat băii de singe din Liban, vorbitorul s-a pronunțat pentru o conferință a tuturor părților interesate în problema Orientului Mijlociu.Luptăm pentru soluționarea justă a problemei cipriote, pe baza hotăririlor O.N.U., pentru apărarea independenței, integrității teritoriale și suveranității Republicii Cipru — a arătat el în continuare. Luptăm pentru retragerea tuturor trupelor străine și pentru lichidarea bazelor străine, pentru ca grecii și turcii de pe insulă să poată să-și rezolve ei înșiși problema ordinii interne a țării lor. Pronunțîn- du-se pentru convocarea unei conferințe internaționale asupra problemei cipriote în cadrul O.N.U., vorbitorul a arătat : Luptăm pentru lichidarea bazelor americane și ale N.A.T.O. din țara noastră. Luptăm pentru înlăturarea tuturor armelor ato

zată. Partide social-democrate și socialiste acționează in multe țări împreună cu comuniștii, pe baza unui program comun și pentru țeluri concrete. în alte țări ele apar ca exponenți ai unui anticomunism învechit și depășit. Dar contactele mai largi dintre partidele comuniste și social-democrate depind, nu în ultimul rînd, de realitatea că, în multe țări, social-democrația a ajuns într-un impas. Pentru a ieși din această situație și pentru a veni în întîmpinarea revendicărilor muncitorești, colaborarea devine pentru ea din ce în ce mai mult o necesitate istorică.Majoritatea partidelor social- democrate încearcă, totuși, depășirea dilemei prin adaptarea politicii lor la sistemul social capitalist. De aceea, colaborarea cu partidele burgheze este privită de către ei ca o soluție posibilă — dar aceasta înseamnă, în același timp, că interesele oamenilor muncii trec pe planul doi, principalul obiectiv rămî- nînd menținerea societății bîn- tuite de crize.Pentru ca colaborarea dintre comuniști și socialiști să capete o bază solidă, trebuie să se renunțe la această orientare. Orice conlucrare concretă în interesul poporului este privită de noi ca un pas înainte pe acest drum. Ne referim, în special, la propunerile concrete făcute pentru întărirea păcii, securității, colaborării și progresului social.Și în activitatea sa Internațională. Partidul de Stinga-Comuniștii din Suedia consideră că sarcina sa principală este să desfășoare lupta în așa fel Incit clasa muncitoare suedeză să atingă țelul său istoric — societatea socialistă, care deschide posibilitatea ca tuturor oamenilor să le fie garantate o muncă folositoare, siguranța în prezent și viitor.Astfel se creează și premisa unei noi solidarități, reprezen- tînd consecința logică a unor relații economice juste. Prăpastia crescîndă dintre țările in

capitaliste și lupta pentru prefaceri sociale fundamentale. Arătînd că, în încercarea de a frîna procesul destinderii și de a arunca pe umerii oamenilor muncii consecințele calamităților sistemului capitalist, cercurile reacționare se străduiesc să defăimeze tăriile socialiste, ideile socialismului, vorbitorul a subliniat importanța faptului că în documentul conferinței este relevată necesitatea combaterii și izolării anticomunismului. A- ceasta — a spus vorbitorul — este o condiție prealabilă necesară realizării, în țările capitaliste, a unei autentice unități de acțiune între comuniști, socialiști, creștini și alte forte progresiste.Acordăm o mare Importanță, de asemenea, încurajării și sprijinirii luptei împotriva politicii societăților multinaționale. In Luxemburg, politica monopolurilor antrenează acum o evoluție periculoasă pentru clasa noastră muncitoare și pentru independența țării. Așa- zisa restructurare a industriei siderurgice nu exprimă altceva decît un export masiv de capital, transferul în străinătate al unei mari părți din potențialul industrial și, prin acesta, re- ‘ 

al Partidului Comunist din Greciamice din Mediterana, pentru ea ea să devină o mare a păcii și cooperării pașnice.Relevînd că, în timp ce capitalismul se confruntă cu cea mai profundă criză de la cel de-al doilea război mondial, iar șomajul, inflația, costul crescînd al vieții afectează milioane de oameni de toate vîrstele, țările socialiste iși dezvoltă economia pe baza planurilor cincinale și se orientează spre un nou proces dinamic de creștere generală a nivelului material și intelectual al popoarelor lor, vorbitorul a spus : Aceasta are • influență directă asupra conștiinței maselor de oameni ai muncii din țările capitalului șl din așa-numita „lume a treia". Socialismul apare tot mai mult ca o soluție pentru a ieși din haosul capitalist.Subliniind că In Grecia lupta pentru democrație este de neimaginat fără o luptă paralelă pentru consolidarea independenței, vorbitorul a spus că această luptă unește pături largi ale societății grecești.După părerea noastră, lupta pentru anularea tratatelor înrobitoare cu privire la bazele militare, pentru dezangajarea 
Greciei din N.A.T.O., impotriva 

dustrializate și acele popoare ale lumii care sînt văduvite de bogățiile lor naționale poate fi depășită, pe termen lung, doar prin crearea unor noi premise de ordin social.In acest context am dori să accentuăm încă o dată că această conferință a evidențiat puternic dreptul neîngrădit al tuturor popoarelor de a-și alege libere drumul dezvoltării lor și sistemul social. Aceasta se neferă atît la relațiile dintre partide, cit și la relațiile dintre state.Dreptul tuturor popoarelor la o viață în pace trebuie să fie apărat printr-o activă luptă pentru pace. Bazele unei politici de pace trebuie să fie : respectarea dreptului la autodeterminarea națională, neamestecul în treburile interne ale unor state suverane și angajamentele reciproce ale statelor de a nu recurge la război ca mijloc de rezolvare a problemelor interstatale. O astfel de politică este orientată spre lupta antiimperialistă și trebuie să se manifeste permanent în forme concrete.Partidul de Stînga — Comuniștii vrea să dezvolte și să adincească. In continuare, colaborarea și unitatea die acțiune cu toate partidele comuniste și mișcările progresiste. Lupta mișcării muncitorești internaționale este și rămîne decisivă pentru asigurarea păcii, pentru dreptul la autodeterminare națională, pentru securitatea și progresul social al tuturor popoarelor.Referindu-se în încheiere la documentul prezentat conferinței și comunicînd acceptarea lui, vorbitorul a spus: Am vrea, totuși, să subliniem încă o dată că elementul esențial în lupta pentru pace, pentru dreptul la autodeterminare și socialism nu ÎI constitute adoptarea de documente, ci colaborarea concretă a clasei muncitoare și a mișcării muncitorești din toate țările în lupta împotriva capitalismului și imperialismului.

ducerea locurilor de muncă în Luxemburg. Investițiile foarte limitate trebuie să servească doar unei raționalizări, respectiv unei noi reduceri a locurilor de muncă în țară — a spus vorbitorul. în afara consecințelor pe care le au pentru oamenii muncii deprecierea veniturilor, inflația și creșterea permanentă a prețurilor, există și riscul agravării șomajului permanent. Necesitatea acțiunilor împotriva trusturilor multinaționale devine astfel o problemă din ce în ce mai acută.Partidul nostru consideră dezbaterile in curs ale celor 29 die partide participante la conferință ca un succes al eforturilor comune în vederea întăririi cooperării frățești a partidelor comuniste și muncitorești din Europa șl, totodată, ca o contri buție importantă la consolid- rea unității mișcării ccmnnife.*  internaționale în general.în încheiere, vorbitorul a spus : Ne exprimăm adeziunea la ideile documentului conferinței, idei referitoare la lupta pentru pace, securitate, cooperare și progres social în Europa. Nu vom cruța nici un efort pentru a coopera, pe măsura forțelor noastre, la realizarea acestor obiective.

imperialismului este strîns legată de soarta democrației, a instituțiilor democratice și a luptei pentru progresul social, Aspirațiile poporului, interesele Greciei cer promovarea unei politici independente de neutralitate activă, bizuin-du-se pe sprijinul țărilor socialiste și al forțelor din statele neangajate, al tuturor forțelor antiimperialiste și democratice, o politică de cooperare bazată pe egalitatea în drepturi cu toate statele și eu toate popoarele.Vorbitorul s-a pronunțat pentru colaborarea între forțele antiimperialiste și democratice, de la bază pină la nivelul cel mai înalt, întemeiată pe măsuri care să ducă la democratizarea țării, la promovarea unei politici externe autonome și de suveranitate națională, la atenuarea presiunilor monopolurilor externe și interne, la ușurarea vieții poporului și la asigurarea unei dezvoltări economice avantajoase pentru națiune.In cuvintare este relevată dezvoltarea mișcării muncitorești în Grecia, amplificarea luptelor greviste pentru drepturi sindicale și o viață mal bună.
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Cuvîntarea tovarășului 
Georges Marchais

Cuvîntarea tovarășului 
Jănos Kădăr

secretar general al Partidului Comunist Francez prim - secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungarîn prima parte a intervenției sale, vorbitorul s-a ocupat de situația din Franța, arătind că în orientarea acțiunii sale, P.C.F. pornește de la analiza și aprecierea crizei prin care trece în prezent această țară. Această criză lovește cu putere în clasa muncitoare, în toți oamenii muncii manuale și intelectuale, inclusiv în țărănime. Datorită crizei, oamenii muncii și familiile lor se găsesc intr-o situație caracterizată prin dificultăți insolubile, privațiuni, nesiguranță și teamă pentru ziua de mîine. Totodată, criză. stăvilește dezvoltarea națională și reduce rolul Franței in lume, P.C.F. apreciază că este vorba despre o criză globală, care prezintă un r 'icter particular ; ea nu este ai economică, ci afectează ate aspectele vieții sociale, ără excepție.Criza găsește formațiunile, pe reprezentanții politici ai marelui capital în neputință de a soluționa vreuna din problemele care se ridică în fața țării. Desigur, marea burghezie monopolistă dispune încă de mijoace, pe care P.C.F. nu le subestimează, dar ea nu poate asigura ieșirea țării din criză, deoarece tocmai dominația hegemonică, exercitată asupra întregii vieți naționale de către o castă restrînsă care deține toate pîrghiile de comandă, economice și politice, se află la originea crizei.Iată de ce în Franța a început să se desfășoare o mare bătălie între forțele democratice și forțele recționare în problema schimbării societății. Considerăm că problema pe care lupta de clasă din Franța a pus-o la ordinea zilei este necesitatea unor reforme democratice profunde. Propunem astfel clasei muncitoare, oamenilor muncii, poporului țării noastre să acționeze pentru democratizarea vieții e- conomice, sociale și politice, pentru democratizarea continuă, democratizare „pînă la capăt", adică pînă la socialism.Socialismul pentru care luptăm va fi un socialism profund democratic, deoarece se va baza pe proprietatea societății însăși asupra principalelor mijloace de producție și de schimb și pe puterea politică a poporului muncitor. în rîndul căruia clasa muncitoare joacă un rol decisiv. El va fi profund democratic pentru că va garanta, dezvolta și extinde toate libertățile cucerite de popor.Definind calea noastră spre socialism — a spus mai departe tovarășul G. Marchais — manifestăm o preocupare atentă față de realitatea noastră națională, de condițiile proprii ale țării noastre, de tradițiile sale. Fiecare tară are realitățile, condițiile și tradițiile sale. Ale noastre, în orice caz, ne determină să luăm în considerare, pentru a ne îndrepta spre socialism și a construi socialismul, alte căi decit cele urmate de popoarele care au realizat deja transformarea socialistă a tării lor. Socialismul în Franța va fi un socialism în culorile Franței.'■ Schimbarea democratică, socia- ismul însuși nu vor putea fi de-

Venim — a spus vorbitorul — din țări diferite cu sisteme sociale diferite. Avem tradiții naționale și istorice diferite și trăim epoca noastră în moduri diferite. Venim din țări capitaliste și din țări în care socialismul a triumfat ; din țări în care pacea domnește de secole și din părți ale Europei care au fost devastate de război. în aceste condiții, ar fi cu neputință și ar fi nejust să se stabilească o cale comună, absolut dreaptă, și să se spună că trebuie să urmăm cu toții această cale și numai această cale. Dar nimeni nu a dorit și nu a sugerat acest lucru.în continuare, evocînd modul deschis de conlucrare in care s-au purtat discuțiile pregătitoare, vorbitorul a spus : în ciuda diversității noastre, am reușit să ajungem la poziții comune cu privire la probleme hotărîtoare și importante privind partidele și popoarele noastre. în ciuda deosebirilor, ceea ce au comun comuniștii din întreaga lume este mult mai important : partidele noastre se bazează pe o ideologie comună, marxism-leninismul, singurul fundament științific care și-a dovedit valabilitatea în construirea socialismului în fiecare țară.Este just să se afirme că întotdeauna comuniștii sint atit patrioți, cit și internaționaliști și că există o strînsă legătură între răspunderea națională și internațională a partidelor noastre. Referindu-se în continuare la proiectul documentului final al conferinței, vorbitorul a apreciat că acesta ilustrează foarte 

cît opera unei mișcări larg majoritare a poporului nostru. Iată de ce încă de pe acum încercăm să făurim temeliile unei asemenea mișcări populare, străduin- du-ne să consolidăm unitatea stîngii, să o menținem pe calea cea bună a Programului său comun șl să realizăm în jurul ei cea mai largă uniune a tuturor maselor, populare. — victime ale dominației marelui capital. în cadrul mișcării democratice actuale sau în cadrul societății socialiste viitoare. P.C.F.. nu aspiră la exercitarea unui monopol, ci — ceea ce este cu totul altceva — la îndeplinirea unui rol de avangardă în progresul social și uman.Preconizînd o cale democratică și pașnică spre socialism, P.C.F. nu are în vedere că marea burghezie și aparatul său politic vor părăsi de bună voie scena istoriei ; tocmai de aceea P.C.F. subliniază necesitatea luptei și cheamă pe oamenii muncii la un șir de lupte perseverente, de masă, unitare, care reclamă alianțe largi, în cadrul cărora clasa muncitoare este forța principală. Nu există progres fără luptă.Preocuparea de a îndeplini corect rolul de avangardă ne determină să fim atenți la schimbările vieții, să dăm dovadă de spirit creator, să actualizăm în permanentă politica noastră, teoria noastră, metodele noastre de acțiune. A ne teme de această actualizare, a face din gîn- direa noastră un produs stereotip ar însemna să întîrziem momentul schimbărilor sociale care s-au copt și care corespund nevoilor oamenilor muhcii.în continuare, referindu-se la contextul internațional în ca- re-și desfășoară activitatea P.C.F., vorbitorul a subliniat că sfera de acțiune a sistemului mondial imperialist s-a îngustat ; în schimb se poate aprecia, desigur fără a neglija problemele reale și diversitatea de situații, că au înregistrat progrese marile forțe progresiste care joacă un rol determinant în e- voluția socială. Aceasta este a- devărat in legătură cu țările socialiste, care cunosc un progres constant atît în ce privește potențialul lor, cit și îh ce privește ipițiatțvele lor de pace^i înțelegere între popoare. Aceasta este adevărat și în legătură cu forțele muncitorești și democratice din țările capitaliste, cu mișcarea de eliberare națională, care face să se prăbușească ultimele rămășițe ale sistemului colonial și care pune accentul pe cerința unei suveranități depline și unei noi ordini economice mondiale, mai echitabile. Ca urmare a acestor schimbări, puterile capitaliste au fost constrînse să admită că rezultatul unei confruntări militare globale cu țările socialiste a devenit incert și să se orienteze spre dezvoltarea unor relații pașnice multilaterale cu aceste state. în timp ce nu mai departe de acum 20 ani coexistența pașnică era condamnată ca o „erezie comunistă*',  în prezent principiile coexistenței pașnice sint oficial 
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Martin Gunnar Kuntsen
președintele Partidului Comunist din Norvegiaclar această legătură și constituie el însuși o contribuție la solidaritatea care există între oamenii muncii peste și dincolo de frontierele naționale.în continuare, vorbitorul a relevat însemnătatea Actului final de la Helsinki, prin care oameni de stat de frunte s-au angajat să acționeze pentru pace, securitate și dreptate, pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și cooperare. Popoarelor din țările noastre le revine sarcina de a veghea ca hotărîrile și principiile de la Helsinki să fie urmate de acțiuni concrete in favoarea păcii, iar noi, comuniștii, 'sintem aceia care trebuie să fim în fruntea acestei acțiuni. Vrem să luptăm activ pentru încetarea cursei înarmărilor și pentru înfăptuirea, prin intermediulO.N.U., a unei limitări a armamentelor și a unei dezarmări, sub control internațional strict, pentru desființarea bazelor militare și a staționării de trupe pe teritorii străine, pentru o reducere a cheltuielilor militare. Aceasta corespunde dorințelor și necesităților celor mai profunde ale tuturor popoarelor, inclusiv ale poporului norvegian. Norvegia, țară membră a N.A.T.O., colaborează cu S.U.A. în domeniul militar. Bogatele zăcăminte de petrol descoperite în Marea Nordului au pus țara noastră în centrul atenției mai mult ca oricînd. Ofițeri superiori din N.A.T.O. își intensifică presiunile pentru ca în țara noastră să fie amplasate arme nucleare și trupe străine. Cererea ca Norvegia să-și sporească armamentele a dus la cedări succesive din partea guvernului. 

admise de statele capitaliste. Ele stau la baza unor importante acorduri internaționale, constituie fundamentul Actului final al Conferinței de la Helsinki, care deschide perspective noi organizării păcii, securității și cooperării în Europa.Cu toate acestea, nu ne facem iluzia că s-ar fi realizat o cotitură in direcția păcii. în context, Georges Marchais s-a referit în mod critic la politica externă a Franței, pe care a caracterizat-o ca o politică de frî- nare și chiar de ostilitate față de destindere, de continuare și accelerare a cursei înarmărilor, de accentuare a politicii de bloc a puterilor occidentale.Relevînd . în continuare că, drept urmare a intervenției imperialismului în treburile popoarelor, în diferite părți ale lumii continuă să existe conflicte grave, vorbitorul a spus : Din toate acestea se desprinde concluzia majoră că nu se vor putea realiza noi progrese pe calea destinderii fără o luptă tenace și perseverentă. P.C.F. contribuie la această luptă, ac- ț.ionînd hotărît pentru o politică franceză, de-pace, de securitate și de largă cooperare, al cărei obiectiv major să fie a- profundarea destinderii și reducerea armamentelor, în condiții de egală securitate.în continuare, vorbitorul și-a exprimat regretul în legătură cu politica promovată de unii lideri social-democrați. în ceea ce ne privește, așa cum am mai a- firmat, considerăm — a spus secretarul general al P.C.F. — că stadiul actual al relațiilor dintre comuniști și socialiști în Europa occidentală reprezintă o ocazie ratată, care aduce prejudicii ansamblului forțelor muncitorești, democratice și populare din a- ceastă zonă. Vom continua deci, cu răbdare, eforturile noastre în favoarea unei apropieri conform interesului muncitorilor. în a- ceeași măsură, sintem preocupați ca, pe deasupra deosebirilor de convingeri ideologice, să se dezvolte înțelegerea și acțiunea comună cu forțele reprezentative ale . maselor populare creștine. Rămînînd fideli principiilor noastre, științific fundamentate. sintem totodată pentru poziții deschise ‘șii- dorim unitatea.Perioada istorică pe care o trăim este marcată de evoluții profunde — a spus mai departe vorbitorul. Ar fi de neînțeles ca mișcarea comunistă să rămînă în afara acestor evoluții. Comuniștii francezi urmează o cale originală, independentă, de luptă pentru socialism. Pe plan mai general, partidul nostru își definește politica, obiectivele și mijloacele sale de acțiune in deplină independență, în mod suveran. trăgînd învățăminte din toate experiențele — pozitive sau negative — realizate pînă a- cum. fără a lua drept model nici una dintre aceste experiențe.în același timp, P.C.F. acționează pentru promovarea relațiilor de prietenie, fraternitate și cooperare cu toate forțele democratice și populare care luptă

Arătind că, în acest context, cercurile reacționare intensifică propaganda anticomunistă și antisovietică, fapt incompatibil cu spiritul acordurilor de la Helsinki, vorbitorul a subliniat că datoria comuniștilor din Norvegia este să intensifice lupta. împreună cu toate forțele progresiste. împotriva oricărei forme de dirijare a politicii Norvegiei pe căi militariste, împotriva anticomunismului și antisovietismului. pentru relații de bună vecinătate cu U.R.S.S., cu toate țările avînd frontiere cu Norvegia — obiective care corespund intereselor poporului norvegian.Interesele capitalului monopolist norvegian sint diametral o- puse intereselor naționale ale Norvegiei — a spus vorbitorul. Creșterea concentrării și centralizării capitalului, precum și intensificarea cursei pentru profituri maxime duc la o înrăutățire a condițiilor de trai și de muncă ale individului, sporesc exploatarea muncitorilor și funcționarilor, a fiecărui om din producție.în ultimul timp, poporul norvegian a devenit tot mai conștient de pericolul decurgînd din dominația monopolurilor și, în special, din penetrația îh Norvegia a capitalului monopolist străin. Atunci cînd s-a încercat ca țara noastră să fie inclusă în Comunitatea Economică Europeană, fermierii și pescarii s-au aliat cu muncitorii și cu alte pături ale populației împotriva a- cestei măsuri. Victoria asupra a- depților C.E.E. ne-a arătat nouă, comuniștilor, care ne-am aflat în centrul acestei lupte, cit de 

împotriva Imperialismului, pentru independență și pace, pentru democrație și socialism. în a- cest cadru există, firesc, relații deosebit de strînse între P.C.F. și celelalte partide comuniste.în legătură cu aceasta, trebuie să spunem — a declarat G. Marchais — că, pentru viitor, conferințe de tipul acesteia nu ni se mai par a fi corespunzătoare cu necesitățile epocii. Orice elaborare a unei strategii comune tuturor partidelor noastre fiind absolut exclusă, ni se pare Oportun să căutăm forme noi de întilniri colective, mai vii, mai suple și mai eficace, care să permită discuții aprofundate, sincere și directe, dezbaterea u- neia sau alteia dintre problemele la ordinea zilei și care să nu se încheie întotdeauna prin a- doptarea unui document.în plus, dezvoltarea coexistenței pașnice ridică noi probleme în relațiile dintre partidele comuniste din țările socialiste și cele din țările capitaliste. Exer- citînd responsabilități de stat, primele întrețin relații de cooperare (ceea ce reprezintă un succes considerabil) cu regimuri pe care celelalte le combat cu întreaga lor forță. Acest fapt este normal și în această privință nu există nici o contradicție. Totuși, în nici un caz, nu vom putea admite nici un fel de demers care, în numele coexistentei pașnice între state, ar provoca prejudicii intereselor luptei pe care o ducem împotriva puterii marelui capital, pentru democrație și socialism. Nu cunoaștem îndatorire mai înaltă decît aceea pe care o a- vem fată de clasa noastră muncitoare, față de poporul nostru.Cu cit masele populare aspiră mai mult la o transformare profundă a societății, cu atît socialismul este de mai mare actualitate și cu atît mai mult imaginea sa ne privește pe toți, chiar dacă întruchipează caracteristici naționale specifice. Iată de ce. cu convingerea că servim idealul nostru comun, ne exprimăm sincer punctul de vedere atunci cînd în practica uneia sau alteia dtn țările socialiste ni se pare că apar îndepărtări de la acest ideal. Aceasta nu contrazice în nici un fel prietenia pe care o nutrim față de partidele care au înfăptuit o operă măreață, conducînd țările lor spre socialism ; independența noastră de gîndire și acțiune nu afectează în nici un caz forța solidarității noastre internaționaliste.Subliniind că solidaritatea are pentru P.C.F. un caracter universal, că ea se îndreaptă atît spre partidele comuniste din țările socialiste, cit și spre partidele comuniste din țările capitaliste, vorbitorul a subliniat, totodată, că ea se îndreaptă spre toți democrații și progresiștii care sint supuși persecuțiilor reacțiunii în diferite țări. Vă rugăm să transmiteți partidelor voastre sentimentele de prietenie și fraternitate ale comuniștilor francezi — a spus în, încheiere secretarul general al P.C.F.

important este să se făurească în rîndul poporului unitatea de acțiune împotriva capitalului monopolist, cît de important este să nu ne izolăm, ci să cîștigăm aliați în lupta pentru drepturi democratice, împotriva regimului monopolist.Și noi, norvegienii, alături de toți ceilalți întruniți aici la Berlin, vrem să subliniem hotări- rea noastră fermă de a întări partidul nostru și de a consolida legăturile noastre cu toți oamenii muncii, hotărirea noastră de a coopera în mod tovărășesc și pe bază de egalitate cu toate forțele democratice din rîndul poporului norvegian, în lupta pentru pace, democrație și progres social.Salutăm pe tovarășii noștri care construiesc socialismul in țările lor. Salutăm pe tovarășii noștri care luptă în Europa, în condițiile capitalismului, pentru drepturi democratice și pentru condiții mai bune. în același timp, ne alăturăm din toată inima apelului la întărirea solidarității cu acele popoare din lume care fie că au scuturat jugul imperialismului și își construiesc propriul viitor, fie că sînt angajate într-o luptă activă pentru libertate, independență națională și demnitate umană.Documentul pe care l-am elaborat impreună este un instrument important în lupta împotriva forțelor războiului, pentru pace și progres social. Aceasta reclamă o activitate intensă a partidelor comuniste, și muncitorești in fiecare țară, cooperare și solidaritate dincolo de frontierele naționale —; a spus în încheiere vorbitorul.

Partidul nostru — a spus Jănos Kădăr — a sprijinit de la bun Început inițiativa P.M.U.P. și P.C. Italian privind convocarea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. Am participat la lucrările pregătitoare — a spus el — cu convingerea că analizind împreună situația internațională, sarcinile care servesc cauza păcii și progresului social, exprimîndu-ne solidaritatea reciprocă aducem un serviciu popoarelor Europei.Din punctul de vedere al prezentului și viitorului Europei este încurajator faptul că situația internațională din zilele noastre este caracterizată prin destindere și prin dezvoltarea proceselor revoluționare din lume. Raportul de forțe se schimbă în favoarea sistemului mondial socialist, a clasei muncitoare internaționale și a mișcării de eliberare națională.Un factor important al evoluției favorabile a situației internaționale il constituie dezvoltarea dinamică, unitatea, politica de pace a țărilor socialiste și solidaritatea lor deplină cu toate forțele progresiste. Forța unită a țărilor socialiste reprezintă azi principala garanție a păcii mondiale, precum și un sprijin ferm acordat popoarelor subjugate, care luptă pentru libertate, luptei popoarelor pentru independență, pentru dreptul la dezvoltarea națională independentă. Sintem convinși că prin munca de construcție socialistă din Republica Populară Ungară, prin dezvoltarea sistemului nostru democratic, prin activitatea noastră internațională servim nu numai interesele poporului nostru, dar ne aducem contribuția la consolidarea pozițiilor internaționale ale socialismului, la consolidarea unității țărilor socialiste. în același timp sintem conștienți că, în cursul construirii socialismului, constituie un izvor de forță important, chiar de neînlocuit, solidaritatea internațională pe care am constatat-o întotdeauna din . partea forțelor progresiste din lume, înainte de toate din partea țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale. ' 'Un factor important al evoluției situației mondiale — a spus în continuare vorbitorul — îl reprezintă lupta tot mai intensă a clasei muncitoare și a maselor de oameni ai muncii exploatate din țările capitaliste. Criza generală a capitalismului se adincește, cuprinzind tot mai mult întreaga societate. Pentru soluționarea profundă a situației, numai comuniștii dispun de un program care servește interesele maselor, cere schimbări sociale fundamentale și se sprijină pe unitatea populară cea mai largă împotriva dominației monopolurilor. în această luptă, partidele frățești se consolidează pe plan organizatoric, crește influența lor în rîndurile maselor. în același timp, în promovarea procesului revoluționar mondial un rol tot mai însemnat le revine

Aducînd salutul comuniștilor din San Marino și exprimînd satisfacția pentru faptul că schimbul de vederi care a avut loc timp de mai multe luni a dus la convocarea conferinței pe baza unui document aprobat de toți, care ia în considerare așteptările, speranțele, certitudinile comuniștilor, ale muncitorilor și democraților, tovarășul E. Gasperoni a spus : în timp ce comuniștii, clasa muncitoare și muncitorii de diverse orientări politice dovedesc un interes deosebit față de întilnirea noastră, liberă și. autonomă, care nu stabilește nici o dispoziție și nici o obligație pentru partidele noastre comuniste și muncitorești reprezentate aici — forțele reacționare și conservatoare fac totul pentru a simula, pe de o parte, existența unei organizări mondiale, ceea ce nu corespunde deloc realității, și, pe de altă parte, pentru a diminua importanța politică a în- tîlnirii noastre. Schimbul de opinii liber și democratic — care a caracterizat lucrările pregătitoare ale conferinței noastre și care va fi continuat aici — pune în relief poziții identice, dar și poziții divergente. Aceasta rezultă în mod logic din condițiile diferite in care trebuie să acționeze fiecare partid comunist și muncitoresc.Partidul nostru subliniază că ar fi fost mai oportun și mai pozitiv ca actuala conferință să se fi ținut imediat după Conferința paneuropeană de la Helsinki pentru securitate și cooperare ; astfel, ne-am fi putut concentra în principal asupra problemelor privind lupta pentru pace și securitate, precum 

mișcărilor de eliberare națională. Datorită luptei lor. apar noi trăsături progresiste în politica externă și internă a țărilor în curs de dezvoltare.Arătind că pe arena internațională cuceresc tot mai mult teren destinderea, politica de coexistență pașnică a țărilor cu sisteme sociale diferite, vorbitorul a subliniat că rezultatele au fost obținute in lupte îndelungate, în urma unor eforturi susținute. Această luptă trebuie continuată împotriva contraatacurilor repetate ale adepților războiului și războiului rece, ale cercurilor imperialiste extremiste, care încearcă să întoarcă Înapoi roata istoriei. în lupta pentru consolidarea destinderii politice, pentru promovarea destinderii militare putem conta pe sprijinul activ al maselor de oameni ai muncii, al tuturor forțelor iubitoare de pace. Această politică corespunde intereselor tuturor popoarelor, deoarece salvează omenirea de grozăviile unui nou război mondial. în același timp, ea creează condiții externe mai bune pentru munca de construcție socialistă, ajută lupta clasei muncitoare internaționale pentru progres social și pace.Referindu-se la evoluția situației din Europa, Jănos Kădăr a spus în continuare: Situația din Europa a luat în ultimii ani o cotitură pozitivă. Anul trecut, la Helsinki a avut loc etapa finală a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Aceasta a constituit suecesul comun al forțelor iubitoare de pace și al factorilor politici cu vederi realiste. A avut o însemnătate istorică faptul că la această conferință au participat cei mai înalți reprezentanți a 33 de țări europene și a două țări din America de Nord, care s-au angajat pe plan moral și politic să promoveze principiile și practica consolidării păcii și ale coexistenței pașnice. Perioada de aproape un an care a trecut de la Conferința de la Helsinki a dovedit că recomandările Actului final sînt via- ’bile, in ciuda faptului că o parte a conducătorilor țărilor ca- . pitaliste .. nesocotesc unele din punctele Actului final, iar pe altele le absolutizează. Țările socialiste privesc cu seriozitate angajamentele luate și acționează pentru realizarea globală și reciprocă a acordurilor.Republica Populară Ungară — a arătat el — la fel ca și celelalte țări socialiste, se străduiește ca, în spiritul celor zece principii aprobate împreună la Helsinki, să dezvolte relațiile interstatale, să lărgească colaborarea economică și științifico- culturală, să îmbunătățească schimbul de informații, să multiplice contactele dintre oameni și, firește, cere acest lucru și guvernelor țărilor capitaliste.Transpunerea în practică a principiilor și acordurilor cuprinse în Actul final de la Helsinki întărește procesul destinderii. Acest lucru creează condiții favorabile pe continentul 
Cuvîntarea tovarășului 

Ermenengildo Gasperoni 
președintele Partidului Comunist San Marinezși continuarea procesului de destindere și cooperare.Dar. din motive pe care le înțelegem, acest lucru nu s-a realizat. Cu toate acestea, numeroasele întilniri și reuniuni ale Comisiei de redactare au permis elaborarea unui document în care sînt subliniate concepțiile următoare, pe care le considerăm pozitive :— fiecare partid comunist și muncitoresc are dreptul la autonomie totală în elaborarea propriei sale linii politice ;— metoda de discuție între partidele noastre nu poate fi decît aceea care are drept scop punerea de acord ;— fiecare partid comunist și muncitoresc hotărăște in deplină independență atunci cînd este vorba de a defini strategia proprie, ținînd cont de condițiile politice, economice și culturale ale țării, strategie pentru care sînt luate măsuri valabile în vederea edificării societății socialiste in condițiile democrației și pluralismului politic.— pentru a face să avanseze cauza progresului și a reînnoirii in țările capitaliste este indispensabilă cooperarea între partidele comuniste, socialiste, so- cial-democrate și de tendință creștină ;— fiecare partid își stabilește căile diferite care trebuie să ducă Ia transformări sociale, progresiste și democratice pentru a ajunge la socialism, res- pectînd deplina egalitate și pornind de la principiile marxist- leniniste ;— țările socialiste, clasa muncitoare și forțele democratice își aduc împreună contribuția la lupta pentru salvgardarea 

nostru pentru munca de construcție pașnică din țările socialiste, iar în țările capitaliste pentru rezolvarea în favoarea oamenilor muncii a problemelor sociale acute, pentru progresul social. în același timp, nu uităm faptul că în lume există țări cu structuri sociale diferite, în care acționează interese de clasă contradictorii și în consecință există ideologii care se află in contradicții de neîmpăcat. Acceptarea principiilor coexistenței pașnice nu schimbă natura capitalismului și nu ne abate nici pe noi de la idealurile și obiectivele noastre socialiste. Dezvoltarea socială se bazează pe legi obiective. Fiecare popor are dreptul să-și aleagă independent, fără amestec din afară, principiile călăuzitoare, calea pe care dorește să înainteze. Revoluția este consecința dezvoltării interne a societății, ea nu poate fi impusă din afară nimănui. Tocmai de aceea combatem cu toate puterile propagarea artificială a contrarevoluției.Mișcarea comunistă și muncitorească internațională reprezintă forța politică cea mai influentă, factorul hotărîtor al dezvoltării în lume — a arătat primul secretar al C.C. alP.M.S.U. Comuniștii sînt luptători consecvenți pentru cauza păcii și progresului social. Așa a fost în secolul trecut, cînd s-a născut concepția noastră științifică despre lume, marxismul, așa a fost la începutul secolului, cînd, prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a început un nou capitol în istoria omenirii. Acest lucru a caracterizat atitudinea comuniștilor pe vremea celui de-al doilea război mondial, cind mișcarea comunistă și prima țară socialistă — Uniunea Sovietică — au adus ’ cele mai mari jertfe pentru a se pune capăt sîngero- sului dezmăț al fiarei fasciste, a se asigura visul mult dorit al popoarelor — pacea și libertatea. Nu se întîmplă altfel nici în zilele noastre, cînd partidele comuniste și muncitorești luptă pentru consolidarea și dezvoltarea practicii, coexistenței pașnice, pentru promovarea cauzei progresului social.Vorbitorul a arătat mai departe că in diverse țări clasa muncitoare a devenit un factor politic independent. Pentru întreaga mișcare muncitorească comunistă internațională, firul conducător al activității îl constituie concepția noastră științifică despre lume, care nu este o colecție de dogme, ci o știință vie ce se dezvoltă. învățăturile general valabile ale marxism- leninismului sînt aplicate în mod independent de diverse partide comuniste, care au în vedere particularitățile naționale. tradițiile istorice și realizările sociale ale țărilor lor. Azi, cind mișcarea comunistă mondială nu are un centru sau un partid conducător, cînd partidele frățești stabilesc în mod independent tactica și strategia lor, au o importantă deosebită păstrarea purității teoriei mar- 

păcii și progresului social, păs- trîndu-și totodată autonomia și independența.Dar problema fundamentală cu care sînt confruntate forțele păcii și antiimperialiste este aceea de a împiedica revenirea Europei și a lumii în sumbraperioadă a „războiului rece".Considerăm că, spre a evitaacest lucru, trebuie să dăm un nou avînt luptei pentru pace,pentru eliminarea blocurilor militare, pentru cooperarea intre țări cu regimuri sociale diferite, îneît destinderea și coexistența pașnică să influențeze în mod pozitiv dezvoltarea economică și politică internă a fiecărei țări.Referindu-se în continuare la importantele schimbări care au loc în San Marino, vorbitorul a arătat că aceste schimbări rezultă din procesele sociale care au avut loc în anii trecuți, din transformările petrecute în lume, în Europa și, în mod deosebit, în Italia. Noi vedem confirmarea acestora în deplasarea spre stînga, evidențiată de recentele alegeri parlamentare din Italia, în care P.C.I. a obținut o mare victorie. Vorbitorul s-a referit în continuare la politica P.C. San Marinez, care depune eforturi pentru constituirea unui nou bloc istoric pe baza acțiunii comune a celor trei componente populare ale vieții politice din San Marino : comuniștii, socialiștii și catolicii, pentru constituirea unui guvern care să beneficieze de un foarte larg sprijin popular și în cadrul căruia P.C. San Marinez să reprezinte un factor determinant. Progresel» reali

xist-leniniste, valorificarea teoretică a experiențelor practicii, promovarea principiilor internaționalismului proletar.Principiul internaționalismului proletar a fost formulat de Marx, Engels, Lenin, care l-au opus unității internaționale a burgheziei, naționalismului și șovinismului. Principiul internaționalismului s-a îmbogățit în permanentă, eficienta lui a crescut și, prin forța lui, mișcarea comunistă internațională a devenit cea mai grandioasă mișcare politică din istorie. După părerea noastră, principiul internaționalismului proletar presupune îmbinarea intereselor naționale si internaționale, deoarece realizările fiecărui partid întăresc mișcarea internațională. iar consolidarea mișcării comuniste internațional» ajută fiecare partid.Internaționalismul proletar —• ■ spus Jănos Kădăr — constă în solidaritatea și sprijinul reciproc, colaborarea tovărășească, presupunînd independența, egalitatea în drepturi a fiecărui partid, neamestecul în treburile interne ale altora. în rîndurile partidelor comuniste au fost, sînt și cu siguranță vor fi și divergențe de păreri, discuții a- supra aprecierii unor probleme ideologice, politice, tactice sau strategice. Fără acest lucru dezvoltarea nu este posibilă.în lumina învățămintelor istoriei vom servi cauza consolidării mișcării comuniste dacă schimburile noastre de vederi vor fi pătrunse de spiritul respectului reciproc, al internaționalismului proletar, iar pozițiile noastre, activitatea noastră se vor baza pe identitatea intereselor și obiectivelor fundamentale ale noastre. Vorbitorul s-a referit apoi la încercării» imperialismului de a slăbi mișcarea comunistă și muncitorească internațională. El a subliniat totodată că, în activitatea sa, P.M.S.U. se pronunță pentru consolidarea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru întilniri sistematice, schimburi reciproce de experiență.h.rbupă? părere»;, noastră — .*.<«•  rătat apof Jărios Kădăr — proiectul de document elaborat de Comisia redacțională corespunde agendei și obiectivelor actualei Conferințe a partidelor comuniste și muncitorești. El a- nalizează esența schimbărilor intervenite în situația internațională, în lupta pentru securitatea europeană. Sîntem de a- cord și cu acea parte a documentului care adresează un apel forțelor progresiste, democratice din Europa — înainte de toate partidelor socialiste și so- cial-democrate — de a colabora la consolidarea cauzei păcii și securității comune. Vorbitorul a arătat în încheiere că în opinia: P.M.S.U., documentul este apt să ajute lupta comună a partidelor comuniste și muncitorești»' a tuturor forțelor progresist® din Europa în vederea realizării înaltelor obiective pe care șl le propun.

zate ne încurajează să continuăm pe această cale.Calea democratică și pluralistă spre socialism pe care am a- les-o potrivit tradițiilor și particularităților țării noastre, programul nostru de unitate a forțelor populare și antifasciste, autonomia și independența partidului nostru, care își elaborează în mod liber linia sa politică, solidaritatea internaționalis- tă a mișcării muncitorești și a poporului nostru cu țările care luptă pentru pace, destindere, coexistentă pașnică și eliberare, pentru o societate liberă și mai justă — toate acestea constituie baza avîntului partidului nostru, a continuării și ridicării pe o treaptă superioară a luptei muncitorilor și a forțelor democratice.Hotărîrile fundamentale luata de P.C. San Marinez, luptele din ce în ce mai ample și mai intense duse de Centrala Sindicală Unificată — rezultat al muncii depuse de cele două federații în spiritul unei conduceri organice a întregii mișcări sindicale din San Marino — criza care zdruncină Partidul democrat-creștin din San Marino, incapacitatea guvernului format de democrat-creștinl și socialiști de a da răspunsuri concrete gravelor probleme ale țării, toate acestea dovedesc justețea propunerii noastre c» vizează să dea țării o nouă direcție politică, democratică, sprijinită de popor.Sîntem convinși, a spus în încheiere vorbitorul, că lucrările conferinței vor avea urmări pozitive pentru mișcarea noastră și pentru ansamblul mișcării muncitorești și populare din Europa.
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii CipruMinistrul afacerilor externe al Republicii Cipru, Ioannis Christophides, care se află în țara noastră intr-o vizită oficială, a fost joi oaspetele municipiului Brașov. Au fost vizitate întreprinderea constructoare de tractoare, întreprinderea agricolă de stat Prejmer, monumente istorice și de

artă, precum și cartiere noi ale străvechiului oraș.Prim-vicepreședintele Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal, Marin Stoianovici, a oferit un dejun în onoarea oaspetelui.(Agerpres)
Simpozion pe teme de cooperare 

Intre Republica Socialistă România 
și Republica Federală GermaniaLa București a avut loc, joi, simpozionul pe teme de cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania.în cu vin tur de salut rostit cu acest prilej, tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a remarcat, între altele, că în contextul evoluției ascendente a economiei țării noastre și a celei mondiale, al rolului crescînd pe care îl are pentru propășirea economică și socială participarea activă și eficientă a fiecărei țări la circuitul economic mondial, România a promovat cu consecvență o concepție de cooperare economică între state bazată pe principiul egalității, care să favorizeze progresul tuturor țărilor și să contribuie la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale — al cărei promotor de recunoscut prestigiu pe plan mondial este președintele Nlcolae Ceaușescu. Vorbitorul a subliniat că, în acest spirit, România dorește să dezvolte în continuare și relațiile economice cu Republica Federală Germania.O contribuție remarcabilă la extinderea și diversificarea cooperării e- conomice bilaterale, a spus în continuare vorbitorul, au adus-o vizita în Republica Federală Germania a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, precum și contactele ulterioare care au avut loc între personalități ale vieții economice și politice din cele două țări. A fost relevat,' de asemenea, faptul că, în ultimii ani, schimburile comerciale au fost marcate de o evoluție ascendentă, iar cu firme din R. F. Germania au fost încheiate peste 50 de acțiuni de cooperare în producție.în încheiere, viceprim-ministrul român și-a exprimat convingerea că acest simpozion va reuși să marcheze un nou și însemnat pas pe linia extinderii și diversificării cooperării e- conomice bilaterale și pe terțe piețe, prin stabilirea de noi căi și posibilități de conlucrare, prin difuzarea lor în cercuri tot mai largi și inițierea unor măsuri care să faciliteze finalizarea, intr-un timp cit mai scurt, a acțiunilor de cooperare preconizate.După ce și-a exprimat satisfacția pentru organizarea acestui simpozion, Otto Wolff von Amerongen, președintele Confederației camerelor de industrie și comerț, președintele Comitetului pentru Est al Economiei

R. F. Germania și președinte al concernului „Otto Wolff", a relevat, la rindul său. că România a devenit o participantă activă la diviziunea internațională a muncii. în acest context, vorbitorul a subliniat că simpozionul de la București va constitui un punct de pornire pentru noi acțiuni de cooperare bilaterală, contribuind la stringerea legăturilor de colaborare și prietenie româno— vest-germane.în alocuțiunea rostită cu același prilej,.Erwin Wickert', ambasadorul R. F. Germania la București, a arătat că volumul global al schimburilor economice dintre cele două țări a înregistrat în ultimii ani o importantă creștere. Relevînd faptul că organizarea acestui simpozion va marca o nouă etapă în dezvoltarea raporturilor economice dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România. arhbasadorul vest-german a subliniat că în acest sens există largi perspective pentru dezvoltarea colaborării bilaterale. El a citat în această ordine de idei o serie de forme de cooperare, între care societățile mixte, ce constituie un model de colaborare strînsă între firme din țări cu sisteme economice diferite.La simpozion au luat parte Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la M.C.E.C.E.I., Nicolae Ștefan, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Roman Moldovan, președintele Camerei dă Comerț și Industrie, reprezentanți ai altor ministere, centrale industriale, întreprinderi românești de comerț exterior, institute de cercetări și proiectări.Au fost prezenți dr. Arno Dreher, președintele Cercului pentru România din cadrul Comitetului pentru Est al Economiei R. F. Germania, membru al Consiliului de conducere al firmei „Babcock und Wilcox AG“, dr. Dietrich von Menges, președintele Consiliului de administrație al concernului „Gutehofnungshiitte", reprezentanți ai altor firme de prestigiu din R. F. Germania.
★Cu prilejul simpozionului. Gheorghe Oprea a oferit un dejun, iar Erwin Wickert un dineu. (Agerpres)

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Portugheze, Ernesto Augusto de Melo Antunes, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia Zilei naționale a Portugaliei.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, joi a avut loc în Capitala o manifestare culturală organizată de Asociația de prietenie româno-venezueleană și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.

Au fost prezenți Hie Cîșu, adjunct al ministrului muncii, președintele Asociației de prietenie româno-venezueleană, loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Juan Uslar Pietri, ambasadorul Republicii Venezuela la București, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej, Mircea Moarcăș, redactor-șef adjunct al ziarului „România liberă", a împărtășit impresii de călătorie din Venezuela.(Agerpres)
De la Ministerul Educației și Învățămîntuluiîn 1976, pe lângă specializările publicate în broșura „Admiterea in in- vățămîntui superior — ediția 1976“ se organizează concurs de admitere după cum urmează :1. La institutele pedagogice din Bacău. Suceava și Tg. Mureș,, la specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, subingineri zi și seral ; la Institutul pedagogic din Constanța, la specializarea Tehnologia sudării, subingineri zi și seral | la Institutul pedagogic din Oradea, la specializarea Electromecanică tehnologică, subingineri zi și seral ; la Sibiu, la specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, ingineri și subingineri zi și seral.

2. La întreprinderea de vagoane din Arad, la specializarea Tehnologia sudării, la întreprinderea de utilaj pentru industria materialelor de construcții și refractare din Bistrița, la specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, la întreprinderea de piese auto și tractoare din Miercurea Ciuc, la specializarea Automobile, la Combinatul siderurgic din Galați, la specializarea Deformări plastice și tratamente termice.3. La Institutul de teatru din Tg. Mureș, la specializarea Actorie, secția in limba română.Amănunte se pot primi la instituțiile de învățămint superior respective.
ȘTIRI SPORTIVE• Joi au părăsit Capitala, plecînd la Montreal, gazda apropiatelor Jocuri Olimpice de vară, primii sportivi ai delegației țării noastre. Din acest lot fac parte țintașii Dan Iuga, Nicolae Rotaru, Ștefan Caban, Gh. Vasilescu și antrenorul Viorel Man- ciu.• După cum s-a mai anunțat, în prima zi a concursului atletic internațional care are loc la Atena, sportivele românce Cornelia Popa și Natalia Mărășescu au stabilit două valoroase recorduri naționale la săritura în înălțime (1,93 m) și, respectiv, 1 500 m plat (4’04”).• Pe stadionul central din Pekin, în fața a 80 000 de spectatori, s-a disputat meciul amical de fotbal dintre echipa de tineret „1 August" a clubului Armatei Populare Chineze de eliberare și selecționata de tineret (jucători pînă la 21 de ani) a României. Partida, de bun nivel tehnic, s-a

încheiat la egalitate : 1—1. în continuarea turneului, fotbaliștii români vor evolua in orașul TienSin.• Meciul internațional amical de fotbal dintre selecționata divizionară a României și echipa olimpică a Iranului, care urma să se dispute joi, la Teheran, a fost aminat pentru vineri 2 iulie.• Finala turneului internațional de tenis de la Wimbledon, competiție care polarizează în aceste zile interesul amatorilor sportului alb din întreaga lume, se va disputa sîm- bătă, 3 iulie, între campionul român Ilie Năstase și cunoscutul jucător suedez Bjorn Borg.Pronosticurile specialiștilor pentru semifinale au fost pe deplin confirmate. în prima partidă, Ilie Năstase l-a întrecut în trei seturi (6—2, 9—7, 6—3) pe mexicanul Raul Ramirez, iar apoi Bjdrn Borg l-a învins cu 6—4, 9—8, 6—4 pe americanul Roscoe Tanner.

înlăturarea decalajelor și o distribuire 
mai echitabilă a resurselor mondiale-pași 
necesari spre bunăstarea întregii omeniri

Lucrările celei de-a 61-a sesiuni a ECOSOCABIDJAN 1 (Agerpres). — La A- bidjan au început lucrările primei părți din cadrul celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC). organism alcătuit din reprezentanții a 54 de state desemnate de Adunarea Generală a O.N.U. Din țara noastră participă o delegație condusă de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. ECOSOC are menirea să studieze o serie de aspecte economice, sociale, culturale, din domeniul învățămintului, sănătății și drepturilor umane și să elaboreze studii, rezoluții și recomandări în acest sens. La această reuniune — prima care se desfășoară pe pămîntul african — participă secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim.Luind cuvîntul în deschiderea lucrărilor sesiunii, președintele Coastei de Fildeș, Felix Houphouet Boigny, a declarat că țările industrializate sînt chemate să contribuie intr-o măsură mai mare la dezvoltarea e- conomică a țărilor în curs de dezvoltare. El a subliniat că pentru înlăturarea decalajelor economice existente astăzi în lume este necesar, între altele, «să se ajungă la o stabilizare a veniturilor provenite din exportul de materii prime, la ameliorarea termenilor de schimb, la crearea de stocuri regulatoare, la sporirea asistenței în vederea industrializării, la diversificarea pro-

ducției agricole și la reforma sistemului monetar internațional.La rindul său. secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a pronunțat pentru utilizarea rațională a resurselor naturale, pentru o distribuire mai echitabilă a rezultatelor dezvoltării economice, precum și pentru punerea in aplicare a unei politici economice care să vizeze bunăstarea întregii omeniri. Secretarul general al O.N.U. a declarat că acordarea de ajutoare pentru țările în curs de dezvoltare trebuie să fie disociată de criteriile politice. De a- semenea, el a insistat asupra pericolului continuării cursei înarmărilor, relevind că. in timp ce pentru înarmare se cheltuiesc anual, pe glob, 300 miliarde dolari, pentru ajutorul de dezvoltare se alocă doar 15 miliarde dolari.în continuare, participanții vor e- xamina rezultatele obținute în cadrul diferitelor conferințe O.N.U. în problema lichidării subdezvoltării și a decalajelor economice, inclusiv a reuniunii U.N.C.T.A.D. și a Conferinței O.N.U. pentru așezările umane.Cea de-a doua parte a sesiunii se va ține la Geneva, între 12 iulie și 6 august, avînd, între altele, pe ordinea de zi, revizuirea strategiei dezvoltării internaționale pentru cel de-al doilea deceniu al dezvoltării și analizarea activității companiilor transnaționale.
ROMA

Intensă activitate a partidelor politice 
in căutarea unei formule guvernamentaleROMA 1 (Agerpres). — Momentul politic italian este definit în a- ceste zile de desfășurarea unui amplu proces de consultări între formațiunile politice și a unor reuniuni ale conducerilor principalelor partide politice în vederea constituirii unui guvern care să țină seama de rezultatele recentelor alegeri legislative, soldate cu un însemnat succes al P.C.I. și al forțelor de stingă în general.Astfel, la Roma, s-a întrunit Comitetul de direcție al Partidului De- mocrat-Creștin. înaintea acestei reuniuni. secretarul național al P.D.C., Benigno Zaccagnini, a avut întilniri separate cu premierul Aldo Moro, cu președintele Consiliului Național al P.D.C., Amintore Fanfani, și cu șefii grupurilor parlamentare ale P.D.C.în raportul prezentat în Comitetul de direcție al P.D.C., Zaccagnini a adresat P.S.I. invitația „de a-și asuma din nou responsabilități guvernamentale alături de democrat-creș- tini". în ce privește participarea P.C.I. lă formarea guvernului, raportorul a reafirmat practic opoziția P.D.C, față de intrarea comuniștilor, pe baza rezultatelor alegerilor generale, într-un guvern de largă coaliție.în ceea ce-1 privește. Partidul Socialist Italian (care a obținut în alegeri 10,2 la sută din locurile în Senat și 9,6 la sută în Cameră), preci- zîndu-și poziția în legătură cu formarea viitorului guvern, a arătat că refuză consultările bilaterale pe a- ceastă temă cu P.D.C. și se pronunță pentru organizarea unei mese rotunde cu participarea P.C.I., in vederea soluționării problemei guvernului. Sarcina prioritară a acestei reuniuni, a spus secretarul general al P.S.I., Francesco de Martino, este a- ceea de a conveni asupra noii conduceri a parlamentului, ținind seama de rezultatele alegerilor, în cadrul cărora P.C.I. a obținut un important succes. „Nu preconizăm nici un fel de întîlnire bilaterală cu P.D.C. în această chestiune" — a declarat presei de Martino.

★Oficialitățile Italiene însărcinate cu numărătoarea voturilor in alegerile
S-ar putea spune că bicentenarul S.U.A. prilejuiește o reîntîlnire a a- mericanilor cu propria lor istorie. Formele acestei reintilniri sînt deosebit de variate — de la sesiuni științifice, cum a fost convenția anuală a Academiei americane pentru științe politice de la Philadelphia, dedicată evenimentului, pină la emisiuni TV, festivaluri artistice cu caracter național și local, manifestări de omagiere a personalităților proeminente ale revoluției de acum două secole.Deși variate ca forme și exprimînd opinii diverse, uneori chiar contradictorii, cu privire la semnificația bicentenarului, majoritatea acestor manifestări sînt străbătute de evocarea principiilor fundamentale ale revoluției americane.Istoria a consemnat, într-adevăr, lupta ce a culminat cu proclamarea la 4 iulie 1776 a independentei Statelor Unite ale Americii, ca o expresie a dreptului imprescriptibil al popoarelor la autodeterminare, la dezvoltare liberă și suverană, evenimentele de acum două secole inscri- indu-se ca prima revoluție anticolo- nială victorioasă. Dînd glas aspirațiilor maselor populare, personalități proeminente, ca Thomas Jefferson, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Samuel Adams și alții, au militat consecvent pentru desprinderea de metropolă a celor 13 colonii aflate sub dominația britanică, pentru constituirea lor în state independente și unirea acestora într-o republică federativă — astfel deschizindu-se procesul de formare și consolidare a națiunii americane.

generale din 20—21 iunie au precizat că in urma unei recalculări a rezultatelor scrutinului, P.C.I. are 228 din cele 630 de locuri din Cameră (cu unul mai mult decit se anunțase inițial), iar P.D.C. 262, în loc de 263.
★Direcțiunea Partidului Socialist Democratic Italian, intrunită la Roma pentru examinarea situației politice de după alegeri, a respins cererea lui Giuseppe Saragat de a demisiona din funcția de secretar general al P.S.D.I.

agențiile
Conferința la nivel înalt 

a O.U.A. Astăzi, in capitala statului Mauritius, Port Louis, se deschid lucrările Conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane — O.U.A. Principalele puncte de pe agendă se referă la eforturile solidare ale popoarelor africane pentru eliminarea ultimelor vestigii ale colonialismului și rasismului de pe’ continent.
Comunicat iraniano-in- 

dîan La . Teheran a fost publicat comunicatul privind vizita președintelui Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed, în Iran și convorbirile purtate cu Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Cei doi șefi de stat au exprimat sprijinul pe care il acordă stabilirii unei noi ordini economice internaționale, bazate pe echitate. sprijinul față de transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii. față de măsurile în vederea reducerii încordării și realizarea bunei înțelegeri pe subcontinentul Asiei de sud și în regiupea Golfului.
Declarația de independență a S.U.A., document fundamental al a- cestei țări, elaborat de Jefferson, înscria dreptul coloniilor Ia libertate, proclamînd principiile independenței, suveranității, egalității in drepturi și dezvoltării de sine stătătoare a na-

Hotăriri adoptate 
de Congresul Partidului 

Socialist Revoluționar 
SomalezMOGADISCIO 1 (Agerpres). — în capitala Somaliei. Mogadiscio, au continuat lucrările Congresului constitutiv al Partidului Socialist Revoluționar Somalez. Au fost adoptate hotăriri de deosebită importanță pentru dezvoltarea ulterioară a țării, cum sînt Programul și Statutul partidului. Congresul a ales, de asemenea, Biroul Politic, Comitetul Central și Comisia de revizie ale partidului. Mohammed Siad Barre a fost ales secretar general al partidului ; el a devenit, totodată, președintele Republicii Democratice Somalia și președintele Consiliului de Miniștri.Noile hotăriri adoptate de Congresul P.S.R. fac. de asemenea, să înceteze activitatea Consiliului Suprem al Revoluției, care a deținut depline puteri în Somalia.

Laureați 
ai Premiului Nobel 
cer încetarea cursei 

înarmărilorBONN 1 (Agerpres). — Cu prilejul participării la Conferința de la Lindau (R.F.G.) a laureaților Premiului Nobel, profesorul francez Alfred Kastler (fizică) și profesorul suedez Gunnar Myrdal (economie) au lansat o campanie pentru încetarea producției de arme nucleare. Cei doi savanți au elaborat un proiect de declarație care va fi trimisă spre semnare oamenilor de știință din întreaga lume, prin care aceștia sînt invitați să-și asume responsabilitățile în vederea sistării . cursei înarmărilor, care reprezintă un pericol pentru supraviețuirea umanității.
Premierul Spaniei 

și-a prezentat demisiaMADRID 1 (Agerpres). — Primul ministru al Spaniei, Carlos Arias Navarro, și-a prezentat demisia joi seara. în urma unei ședințe extraordinare a guvernului, s-a dat publicității un comunicat care precizează că regele Juan Carlos a acceptat demisia lui Navarro. Funcția de prim-ministru interimar va fi asigurată de către actualul vicepremier și ministru al apărării, generalul Fernando Santiago y Diaz de MendiviT. Regele Juan Car-los urmează să desemneze în următoarele 10 zile un nou premier.

Premierul Indiei, Indira Gandhi, a sosit într-o vizită oficială la Berțimlș invitația Guvernului R.D'. Germane.
încheierea convorbirilor 

franco—austriece, comunicatul comun publicat la incheierea vizitei oficiale efectuate la Paris de cancelarul federal al Austriei subliniază existența unor largi posibilități de cooperare între Franța și Austria, dorința ambelor părți de a încuraja întreprinderi franceze și austriece să coopereze în realizarea unor proiecte comune, plasate inclusiv in țări terțe. Documentul subliniază că o atenție deosebită a fost acordată relațiilor cu țările în curs de dezvoltare. EI evidențiază existența unei identități de vederi a celor două guverne asupra marii majorități a problemelor internaționale.
ACOfd. Du?ă cum informează agenția M.T.I., la 1 iulie, la Londra, a fost semnat un acord în baza căruia Banca Națională a R. P. Ungare

toare, cu adevărat revoluțipnare, care au fost atit de puține". Ideile revoluției americane au exercitat, într-adevăr, o mare influență în perioada respectivă, contribuind Ia accelerarea pe plan general a mișcărilor antifeudale, în primul rînd a re-

„Mișcarea larilor nealiniate - puternică 
fnrtă revoluționară antiimperialistă"

Un interviu al secretarului general 
al C.C. al Partidului Muncii din CoreeaPHENIAN 1 (Agerpres). — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a declarat într-un interviu acordat agenției „Taniug" că mișcarea țărilor nealiniate are un rol deosebit de important in lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru libertatea națională și suveranitatea țărilor, pentru pace și progres social, fiind o puternică forță revoluționară antiimperialistă. Referindu-se la raportul dintre independența politică și economică și cooperarea dintre țările nealiniate, el a arătat că menținerea independenței țărilor nealiniate și dezvoltarea cooperării dintre ele nu sînt elemente ce se contrazic, respectarea reciprocă a suveranității constituind o premisă a soli-

darității și cooperării lor. Bazindu-se pe principiul suveranității, Guvernul R.P.D, Coreene va dezvolta în continuare colaborarea cu țările nealiniate — a spus Kim Ir Sen, care a relevat, totodată, importanta deosebită pe care o acordă țara sa viitoarei conferințe la nivel inalt, de la Colombo, a țărilor nealiniate.Referindu-se la problema «unificării Coreei, Kim Ir Sen a arătat că aceasta constă în instaurarea suveranității națiunii coreene asupra întregii țări. Pentru realizarea «unificării independente și pașnice a Coreei sînt necesare retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud și înlocuirea acordului de armistițiu din Coreea printr-un acord de pace — a relevat, în context, Kim Ir Sen.
Ravagiile secetei în Europa occidentalăLONDRA 1 (Agerpres). — într-un comentariu transmis de agenția Reuter, pe baza concluziilor meteorologilor britanici, se arată că, după cî- teva sâptămîni de căldură puternică, țările din vestul Europei sînt confruntate cu efectele unei secete fără precedent. Agricultorii francezi, italieni și elvețieni, de pildă, care resimt serios lipsa de pășuni și finețe pentru hrana vitelor, sînt nevoiți să-și sacrifice animalele. Totodată, culturile agricole de pe mari suprafețe din R.F.G., Belgia și Italia s-au uscat sau sînt veștejite, iar în numeroase zone împădurite s-au semnalat incendii de mari proporții. La Bruxelles, Comisia Pieței comune a decis să aloce un ajutor în valoare de 50 milioane dolari pentru agricultorii din țările C.E.E. care nu dispun de hrană pentru animale, sumă considerată însă cu totul insuficientă.în Franța, seceta durează de peste șapte luni, fiind considerată cea mai îndelungată din ultimii 100 de ani. Guvernul francez a deschis un credit în valoare de un miliard franci, la care pot face apel fermierii afectați de secetă. Primii care au recurs la aceste fonduri au fost cultivatorii de sfeclă de zahăr. în general, se estimează că în Franța recolta de cereale — unul din articolele importante de export — a fost compromisă.Numeroase organizații vest-germane au lansat guvernului apelul de a examina un proiect de ajutorare a agricultorilor, a căror situație e grav afectată de secetă. Ministrul federal al agriculturii, Joseph Ertl, a ridicat, în acest sens, în Bundestag, problema secetei, care, pînă în pre-

zent. a provocat pagube de citeva miliarde de mărci vest-germane.în Italia, ca și în Franța, seceta riscă să provoace o dereglare gravă 
a economiei. în nordul Italiei se înregistrează cea mai puternică secetă din ultimii 30 de ani. Lipsa ploilor a determinat autoritățile municipale din Veneția și Bergamo să treacă la raționalizarea apei. Prețul finului a urcat de la 60 000 la 85 000 lire italiene tona și, potrivit unor estimări, ar putea ajunge la 150 000 lire im- liene. Recoltele de grîu, porumb, orez și cartofi au fost grav afectate.Deosebit de lovită de secetă este Marea Britanie. Autoritățile preconizează raționalizarea apei în regiuni întinse din Anglia și Țara Galilor. Valurile neobișnuite de căldură au provocat incendii în numeroase regiuni. în nord-estul Angliei, la Whitby, pompierii se luptă de. trei zile cu flăcările care s-au extins pe o suprafață de aproximativ 7 kmp. Un alt incendiu, care a cuprins o zonă de 11 kmp, în Țara Galilor, a- menință să cuprindă terenuri împădurite în suprafață de 120 ha. Potrivit specialiștilor, ar fi nevoie de 15 ani pentru refacerea vegetației și a animalelor sălbatice din zonele a- fectate de incendii. Se apreciază că în Anglia seceta actuală este cea mai gravă din ultimii 200 de ani.Experții britanici consideră că principala cauză a secetei din vestul Europei o constituie schimbările permanente ale vremii in regiunea Atlanticului. Ei arată că principalii cu- renți nordici care aduc ploaia au o- cblit în această perioadă vestul Europei, trecînd pe deasupra Islandel și Scandinavici.

transmit:
a primit un credit în valoare de 150 milioane dolari, rambursabil intr-o perioadă de cinci ani. Creditul, precizează M.T.I., a fost acordat de un grup de 26 bănci americane și vest- europene, operațiunea de împrumut fiind organizată de „Bankers Trust International Limited".

Naționalizare. Consiliul Revoluționar al R. P. Angola a hotărît naționalizarea serviciilor de radio și televiziune, care aparțineau în trecut unor societăți cu capital mixt, de stat și particular. De asemenea, a fost adoptată hotărirea privind constituirea unei comisii speciale care va crea o organizație unică de radioteleviziune în Angola.
Convorbiri. La BeI«rad au a- vut loc convorbiri între o delegație a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), condusă de Dușan Petrovici, președintele Conferinței Federale a U.S.P.M.I., și o delegație a Uniunii Centrului Democratic din Grecia, condusă de Gheorghios Mavros, pre-

context, atenția observatorilor străini este reținută, in mod firesc, de dezbaterile, ocazionate de bicentenar. în jurul orientărilor politicii externe a- mericane, și, pe un plan internațional mai larg, în jurul principiilor ce trebuie să călăuzească viața internațio-
1N PREAJMA BICENTENARULUI S.U.A.

Actualitatea ideilor independenței și suveranității 
care au animat revoluția americană

țiunilor : „Noi, reprezentanții Statelor Unite ale Americii, prin prezenta proclamăm in mod solemn și public in numele și din insărcinarea acestui brav popor al acestor colonii : coloniile sint și trebuie să fie, de drept, state libere și independente", se arată în Declarație.Tocmai prin afirmarea clară a a- cestor principii, prin lupta declanșată pentru aplicarea lor in viață, spre a decide asupra propriilor destine, victoria revoluției americane a avut un puternic răsunet internațional, evenimentele de acum două secole fiind apreciate la timpul său de V.I. Lenin ca reprezentind „unul din războaiele mari, cu adevărat elibera-

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTONvoluției burghezo-democratice din Franța, din acest punct de vedere putîndu-se aprecia că, focul de pușcă care a dat semnalul revoluției americane în noaptea de 18 aprilie la Concord, lingă Boston, a fost „auzit în întreaga lume".Sărbătorirea bicentenarului in S.U.A. nu se mărginește însă și nu se poate mărgini numai la comemorarea trecutului, ci ea constituie, totodată, și un prilej de descifrare a mesajului pe care revoluția americană îl transmite prezentului. în acest

nală. Diferite personalități, cercetători de seamă ai istoriei S.U.A. și ai vieții politice americane, apleeîndu-se asupra evenimentelor de acum două secole, relevă că evoluțiile in timp au dovedit că atunci cind ideile și idealurile pentru care au luptat pionierii revoluției americane și-au găsit aplicarea consecventă în politica americană, ca și în politica altor țări, acest lucru s-a răsfrint pozitiv atit asupra națiunilor respective, cit și asupra climatului politic general — după cum orice derogări sau abdicări de la ele au avut consecințe negative. Totodată, in rîndul opiniei publice se observă o continuă întărire a curentelor de gîndire care subliniază că

ședințele uniunii. Au fost discutate probleme privind cooperarea inter- balcanică, situația din Cipru și cea din Orientul Apropiat, precum și aspecte ale luptei pentru pace și ale promovării cooperării pe plan internațional — relatează agenția Taniug.
Stare de urgență în Peru.Guvernul peruan a decretat starea de urgență pe întreg teritoriul tării, ca urmare a unor manifestații de stradă declanșate în semn de protest împotriva măsurilor de austeritate a- nunțate de autorități. Garanțiile constituționale au fost suspendate — s-a anunțat oficial.
Guvernul bolivian a hotfi,ît închiderea altor două universități din țară, in încercarea de a pune capăt mișcării greviste, declanșată în urmă cu peste 20 de zile, la care participă, alături de oamenii muncii din sectorul minier, și studenții.
Circa 10 000 oameni al 

muncii din Elveția au adresat autorităților federale o scrisoare în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu agravarea șomajului și creșterea costului vieții.
ideile revoluției americane, în sp cial principiile suveranității, indepr denței și egalității în drepturi a » țiunilor, capătă noi incondițiile contemporane, cind zeci și zeci de popoare își afirmă voința de a fi stăpine pe avuțiile naționale, de a-și hotărî singure soarta, că aceste principii trebuie să-și găsească aplicare nestingherită și deplin respect în întreaga viață politică mondială, ca o cerință esențială a consolidării păcii, prieteniei și colaborării popoarelor. Forța cu care se impun a- ceste principii determină recunoașterea lor tot mai largă, inclusiv in documente majore, cu caracter multilateral, ca Actul final de la Helsinki, ca și în unele documente bilaterale — ce poartă semnătura Guvernului S.U.A.Și, desigur, este un motiv de satisfacție să se consemneze că raporturile româno-americane, care se dezvoltă pozitiv, au la baza lor principiile noi ale relațiilor între state, în spiritul documentelor comune semnate la cel mai inalt nivel. în acest sens, este semnificativ că în cadrul întîlnirilor istoricilor români și americani ce au loc, in aceste zile, la Detroit (Universitatea Wayne) și la Universitatea statului Colorado, dez- bătîndu-se semnificațiile istorice ale bicentenarului S.U.A., un loc central se acordă tocmai ideilor independenței și suveranității, sub semnul cărora s-a născut națiunea americană, și care, in condițiile de azi, se afirmă ca principii cardinale ale Întregii dezvoltări contemporane.

C. ALEXANDROAIE

vremea teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ferma — 19,30, (la tea
trul de vară Herăstrău) : Titanic 
vals — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Carambol — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din parcul Cișmigiu) : 
Spectacol de sunet șl lumină „Sint 
suflet in sufletul neamului meu" 
— 20,30.

• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.

cinema

13,45; 16; 18,15; 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30.
• instanța amină pronunțarea : 
GRIVIȚA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15»
• Papillon : PATRIA — 9; 12; 15;
18; 21, SALA PALATULUI — 14; 
17,15 (695): 20,15 (696), BUCUREȘTI 
— 8,30; 11,30; 14.15; 17,30: 20,30,
PATINOARUL „23 AUGUST" —
20.15.
• Corupție pe autostradă : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 19,30, 
GRĂDINA TITAN — 20,30.

• Răscumpărarea : EXCELSIOR 
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9; 11; 13.15: 15,45; 18; 
20, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Lumea animalelor — 9,30, Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici — 
11, Rio Lobo — 14,15, Aventura — 
16,15; 18,30, Hollywood sau nimic —
20.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Prima pagină : BUZEȘTI — 9; 
11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,15.
• Culise : UNIREA — 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20,30.
• Mușchetarul român : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15.
e Mere roșii : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.

• Cercul magic : PACEA — 15,45; 
18: 20,15.
• Marile speranțe : CASA FILMU
LUI — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. MIO
RIȚA — 9; 11.45: 14,30; 17.15; 20, 
FLAMURA — 11,15; 15; 17,30; 20.
• întoarcerea lui Magellan : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Doctor Judym : MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Zorro : POPULAR — 15,30; 19.
• Frați de cruce : MUNCA — 15,45; 
18; 20.
• Dacii : FLOREASCA — 15,30; 18;
20,15.
• Operațiunea „Monstrul* * 4 * : VII
TORUL — 15,30: 18; 20.
• Cursa grea : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20.

'Timpul probabil pentru zilele de 3,
4 șl 5 iulie. In țară: vremea se menține 
relativ frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi izolate, însoțite de 
descărcări electrice, mai ales în zo
nele de deal șl de munte, precum și în 
Moldova. VInt moderat, predominînd 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 16 gra
de, iar maximele între 22 și 28 grade, 
local mai ridicate în jumătatea de 
sud-vest. In București: vremea se men
ține relativ frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

• Aventurile celor trei muzicanți :
SCALA — 9,30: 11.30; 14; 16,30;
18,30; 20,30, GRĂDINA 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; 20.15, la grădină 
— 20,15, FAVORIT — 9,15; 11,30:

tv
PROGRAMUL 1

13,00 Tenis de cîmp: finalele 
turneului de la Wimbledon.

17,00 Emisiune In limba germană.
18.30 Tenis de cîmp: finalele 

turneului de la Wimbledon.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj realizat la Uzina de 

mașini grele București.
20.20 Film artistic: „să iubești 

omul" (partea a II-a) — pro
ducție a studiourilor sovie
tice. Premieră pe țară.

21.40 Ecran TV ’76.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17.00 Telex.
17.05 Sînt născut în Bărăgan.
17.25 Eu, noi! — anchetă TV.
18,00 Ziduri și mîlni. Film docu

mentar.
18.10 Șah mat... în 15 minute.
18.25 Vîrstele peliculei.
19,20 1001 de seni.
19.30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20.50 Telex.
20.55 Seară de balet.
21.50 Pagini de umor: Ce vrăji ■ 

mal făcut nevasta mea.
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