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Stimați tovarăși.

Consfătuirea partidelor co
muniste a fost convocata în 
scopul unui larg schimb de 
păreri asupra problemelor ac
tuale alo luptei împotriva im
perialismului, asupra sarcini- 

> Hor ce revin partidelor noas
tre în realizarea unității de 
ecțîune a mișcării comuniste 

4i muncitorești, a întregului 
ronț Smnimperiato pentru 

înfăptuirea idealurilor de pro
gres social ale tuturor popoa
relor, pentru preîntâmpinarea 
tmui nou război mondiaL A- 
cestea EÎnt probleme de în
semnătate fundamentală pen
tru viata internațională con
temporană, pentru destinul 
omenirii, pentru dezvoltarea 
revoluționară A societății.

Condițiile în care se ține 
Consfătuirea eu — etît în ceea 
te privește viața internațio
nală, cit și relațiile dintre ță
rile socialistei dintre partidele 
comuniste — un caracter de
osebit. Avent în vedere com
plexitatea evenimentelor care 
au Iod pe-firena mondială, ro
lul ce revine partidelor comu
niste în viața actuală a lumii. 
Ne referim totodată la faptul 
că la această întâlnire nu par
ticipă reprezentanții partide
lor din 5 țări socialiste, pre
cum și dintr-o serie de state 
capitaliste, că în mișcarea 
noastră există deosebiri de 
păreri, divergențe, elemente 
ide încordare care afectează 
relațiile de colaborare dintre 
^âri socialiste^ dintre partide 
toinuniste.

•După cum se știe, încă la 
lansarea ideii organizării con
sfătuirii, Partidul Comunist 

^Român a arătat că nu sint în
trunite condițiile cele mai fa
vorabile pentru ținerea ei. 
'Astăzi putem spune că, din 
păcate, viața a confirmat jus
tețea celor arătate de partidul 
nostru.

Partidul Comunist Român a 
Hotărît să participe la Consfă
tuire animat de dorința de 
a-și aduce contribuția activă 
la buna desfășurare a lucrări
lor, astfel îneît aceasta să cre
eze premise pentru depășirea 

i dificultăților existente în miș- 
’ carea comunistă și muncito

rească, pentru normalizarea 
relațiilor dintre toate partidele 
frățești pe baza principiilor 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, 
pentru întărirea coeziunii for
țelor antiimperialiste. Noi am 
pornit de la dorința ca, în 
ciuda divergențelor existente, 
bazîndu-ne pe ceea ce ne u- 
nește, pe ceea ce este comun 
și fundamental în lupta noas
tră, să acționăm astfel îneît 
Consfătuirea să slujească uni
tății zecilor de milioane de co
muniști din întreaga lume, a 
giganticelor forțe sociale care 
se ridică împotriva imperia
lismului, pentru victoria idea
lurilor revoluționare, de pace 
și prosperitate ale popoarelor.

Desfășurarea lucrărilor pre
gătitoare a dus la învingerea 
unei serii de greutăți, ceea ce 
a creat condiții pentru parti
ciparea unui mare număr de 
partide la această Consfătuire. 
Am apreciat începutul bun al 
desfășurării Consfătuirii. Dar, 
așa cum am subliniat în in
tervenția cu privire la 
mersul lucrărilor, începînd 
din ziua a doua, prin atacurile 
împotriva unui partid care nu 
participă la Consfătuire s-a 

imprimat un curs ce afectează 
desfășurarea normală a lucră
rilor, pune în prirpejdie reali
zarea obiectivelor Consfătuirii 
— de întărire a unității parti
delor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor anti- 
împcrialiste în lupta împotri
va imperialismului, pentru a- 
părarca păcii.

Delegația Partidului Comu
nist Român a analizat cu 
toată seriozitatea situația 
creată în urma atacurilor îm
potriva Partidului Comunist 
Chinez și a informat Comite
tul Central despre aceasta. 
Manifestîndu-și îngrijorarea 
față de evoluția lucrărilor 
Consfătuirii și față die perico
lul agravării încordării rela
țiilor între partidele comunis
te și muncitorești, conducerea 
partidului nostru a hotărît să 
luăm parte în continuare la 
Consfătuire, pentru a ne ex
pune poziția în problemele a- 
bordate, pentru a face tot 
ceea ce este posibil ca aceas
tă Consfătuire, documentele ce 
se vor adopta, să corespundă 
obiectivului stabilit — sarci
nile luptei împotriva imperia
lismului și unitatea de acțiune 
a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste — și, în ace
lași timp, sâ nu ducă la a- 
gravarea divergențelor, ci, 
dimpotrivă, să contribuie la 
găsirea căilor spre unitatea 
întregii noastre mișcări, pe 
baza principiilor marxism-le
ninismului și internaționalis
mului proletar.

Stimați tovarăși,

Partidul nostru consideră că 
pentru înțelegerea justă a si
tuației internaționale este ne
cesar să se facă o analiză te
meinică, realistă, multilatera
lă a acesteia, în lumina con
cepției noastre marxist-leni- 
niste. Numai astfel se poate 
ajunge la concluzii politice 
științific fundamentate, care 
să ajute forțele antiimperia
liste în lupta lor.

Caracteristica fundamentală 
a lumii contemporane este a- 
ceea că forțele revoluționare, 
progresiste se află în ascen
siune, că influența lor în via
ța politică mondială sporește 
continuu, că acestea — și nu 
imperialismul — determină 
într-o măsură tot mai mare 
cursul evenimentelor.

Viața internațională arată 
că cercurile imperialiste și, în 
primul rînd imperialismul a- 
merican, continuă să se opu
nă cu înverșunare dezvoltă
rii progresiste a omenirii; în 
eforturile lor de a-și menține 
și consolida pozițiile de do
minație, ele nu se dau înlături 
de Ia încălcarea suveranității 
și independenței altor popoa
re, a normelor dreptului in
ternațional, do la atacuri do 
orice fel împotriva mișcărilor 
revoluționare, democratice și 
de eliberare națională. Impe
rialismul organizează agre
siuni armate, cum este cea 
din Vietnam, întreține blocuri 
militare agresive, se strădu
iește să învenineze relațiile 
internaționale, provocînd con
flicte și încordare în diferite 
zone ale lumii. Una din meto
dele folosite frecvent do cercu
rile imperialiste pentru extin
derea dominației lor este 
promovarea neocolonialismu- 
lui în vederea subordonării e-

conomice a noilor state, ex
ploatarea resurselor și bogă
țiilor lor naționale.

Intr-un șir de țări capitaliste 
cercurile cele mai reacționare 
dezlănțuie ofensiva împotriva 
libertăților și drepturilor de
mocratice ale maselor, supun 
unui regim de teroare și pri
goană partidele comuniste și 
alte organizații democratice, 
arestează și persecută elemen
tele progresiste ale națiunii, o 
serie de militanți pe tărîm so
cial ; cu sprijinul marilor pu
teri imperialiste sînt instau
rate în unele țări regimuri 
ultrarcacționare, sînt promo
vate în viața social^ forțele 
cele mai retrograde dispuse să 
trădeze interesele naționale 
ale popoarelor, să deschidă 
drum dominației imperialista

Nu putem trece, de aseme
nea, cu vederea activitatea 
reacțiunii din unele țări eu
ropene occidentale, in special 
a cercurilor militariste revan
șarde din Republica Federală 
a Germanici care, nesocotind 
învățămintele istoriei, vor sâ 
continue vechea politică mili
tarists a imperialismului ger
man ce a adus atâtea preju
dicii poporului german și în
tregii lumi.

împotriva politicii promovate 
de cercurile reacționare se ri
dică însă, cu hotărîre, uriașe 
forțe revoluționare, progresiste 
care provoacă imperialismului 
lovituri puternice și eșecuri us
turătoare.

Este grăitoare, în aceas
tă privință, înfrîngerea su

ferită de Statele Unite ale A- 
mericii in războiul din Viet
nam, in ciuda uriașei concen
trări de forțe armate si de teh
nică militară aruncate in 
luptă.

Aceasta demonstrează încă 
o dată că în zilele noastre po
litica forței este sortită eșecu
lui, că nici o forță din lume 
nu poate infringe un popor 
hotărît să-și apere cu abnega
ție și curaj libertatea și inde
pendența națională, dreptul 
sacru de a-și decide singură 
propria soartă. Viața arată că 
un asemenea popor se bucură 
de cea mai largă solidaritate 
internațională, de sprijinul ac
tiv al forțelor revoluționare 
progresiste, al opiniei publice 
înaintate de pretutindeni, ceea 
ce contribuie la obținerea vic
toriei în lupta sa dreaptă, îl 
face de neînfrînt.

Politica de dominație și dic
tat a imperialismului întâmpi
nă o energică ripostă din par
tea tuturor națiunilor amenin
țate. Popoarele din Asia, Afri
ca, America Latină se ridică 
cu vigoare și combativitate 
împotriva dominației imperia
liste, demonstrindu-și voința 
imperioasă de a trăi în liber
tate, de a-și . hotărî singure 
soarta. Tendinței marilor pu
teri imperialiste de a-și extin
de dominația, de a împărți din 
nou lumea în zone de influen
ță, popoarele ÎL opun hotărîrea 
fermă de a-și apăra indepen
dența, de a folosi în mod su
veran, după propria lor voință, 
avuțiile materiale, întregul po

tențial național, de a dezvol
ta relații economice și poli
tice între toate statele, pe baza 
deplinei egalități în drepturi 
și a avantajului reciproc.

Este demn de remarcat că 
în întreaga lume capitalistă se 
conturează un larg și puternic 
curent Împotriva tendințelor 
hegemon iste ale imperialismu
lui american ; aceasta își gă
sește expresie în marile miș
cări ale maselor populare, 
avînd în frunte clasa munci
toare, se reflectă și în resen
timentele apărute chiar în u- 
nele cercuri guvernamentale 
din țările aliate ale Statelor 
Unite față de politica acesto
ra, în distanțarea unor state 
capitaliste de o serie de aspec
te ale politicii de forță, de 
mare putere ale Statelor Uni
te. Sînt concludente în acest 
sens tendințele unor țări de a 
ieși din organismele militare 
ale N.A.T.O., intensificarea 
curentului de opinie împotri- 
va menținerii alianței agresi
ve nord-atlantice. Ca urmare 
a politicii S.U.A., de domina
ție, se adinccsc contradicțiile 
dintre Statele Unite și cele
lalte mari state capitaliste, se 
intensifică lupta interimperia- 
listă pentru instaurarea domi
nației neocolonialiste, pentru 
acapararea de piețe de desfa
cere și surse dc materii prime, 
pentru cucerirea de poziții do
minante în viața economică 
internațională. Se adâncesc 
contradicțiile dintre țările ca
pitaliste. îndeosebi între țările 
din Piața Comună și din alte 
organisme.

Politica de forță și dictat 
promovată de S.U.A., de ames
tec în treburile altor popoare 
a dus în ultimii ani la o anu
mită slăbire a pozițiilor poli
tice ale Statelor Unite pe plan 
mondial, la izolarea și scăde
rea prestigiului lor în opinia 
publică internațională, fapt re
cunoscut și în Statele Unite. 
O expresie vie a dificultăților 
cărora trebuie să Ie facă fața 
cercurile guvernante din 
S.U.A. o constituie însăși am
ploarea mișcărilor sociale ale 
forțelor democratice america
ne, valul acțiunilor de masă 
desfășurate în Statele Unite 
care cuprinde pături și cate
gorii sociale, cercuri politice 
din cele mai diverse împotriva 
continuării războiului în Viet
nam, pentru o politică de pace, 
intensificarea luptei oameni
lor de culoare și a cercurilor 
progresiste împotriva regimu
lui segregaționist, a discrimi
nărilor rasiale.

Atrage în mod deosebit a- 
tenția creșterea influenței 
cercurilor militare în condu
cerea unor state capitaliste șî 
împletirea tot mai strînsă a 
intereselor acestor cercuri cu 
cele ale marilor monopoluri. 
Se poate aprecia că. în aceste 
state, ca rezultat al politicii 
excesive de înarmare și de 
dezvoltare a forțelor armate, 
are loc o militarizare a vieții 
economice, sociale și politice. 
Așa cum a dovedit nu o dată 
experiența istorică, ocuparea 
unor poziții precumpănitoare 
în viața politică și socială de 
către cercurile militare devine 
un pericol pentru progresul 
general al societății.

Din examinarea amplului 
tablou al tendințelor din lu
mea capitalistă rezultă că are 
loc un proces de continuă în
gustare a cîmpului de acțiune 

și dominație a imperialismu
lui, de accentuare a fenomene
lor de descompunere a acestu
ia, ceea ce creează noi posibi
lități desfășurării cu succes a 
luptei pentru lichidarea siste
mului mondial imperialist. In 
același timp, apare evident că 
imperialismul nu și-a schimbat 
caracterul agresiv, că existen
ta sa menține în continuare 
primejdia unui nou război 
mondial. De aceea, nu trebuie 
subapreciat pericolul pe care 
îl reprezintă încă imperialis
mul, trebuie sporită perma
nent vigilența popoarelor față 
de acțiunile sale, trebuie asi
gurată unirea largă a tuturor 
forțelor revoluționare și pro
gresiste pentru zădărnicirea 
planurilor lui agresive, pentru 
asigurarea păcii.

Realitatea demonstrează că 
Imperialismul nu mai este as
tăzi atotputernic, că el nu-și 
mai poate impune voința și do
minația după bunul său plac, 
nici chiar recurgînd la forță ; 
acțiunile agresive ale imperia
lismului dovedesc nu tăria, ci 
slăbiciunea sa, sînt expresia 
încercărilor sale de a stăvili 
șuvoiul impetuos al mișcării 
antiimperialiste mondiale, 
lupta popoarelor pentru liber
tate și independență naționa
lă, de a frîna procesul dezvol
tării progresiste al lumii con
temporane, realizarea aspira
țiilor popoarelor spre o viață 
mai bună, spre dezvoltare de 
sine stătătoare.

Analiza marxist-leninistă a 
ansamblului luptei dintre 
frontul anti imperialist și 
forțele reacțiunii relevă preg
nant faptul că superioritatea 
se află de partea forțelor pro
gresului și păcii. Aceasta duce 
la convingerea că războiul nu 
este iminent, că există posi
bilitatea certă de a împiedica 
imperialismul să arunce ome
nirea într-o nouă conflagrație 
mondială.

Partidul nostru consideră că 
spre a răspunde mai bine ce
rințelor sînt necesare unele 
îmbunătățiri ale primului ca
pitol al proiectului de docu
ment prezentat Consfătuirii, 
pentru a se asigura o redare 
ci» mai obiectivă a tabloului 
proceselor mondiale, a nu se 
crea nici impresia de subapre
ciere, dar nici de supraesti
mară a ^pericolului pe care-1 
reprezintă încă imperialismul.

Tovarăși,

Analiza configurației social- 
politice a lumii de azi eviden
țiază profundele schimbări in
tervenite pe plan internațio
nal.

După cum se știe, victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a inaugurat o eră 
nouă în istoria omenirii, a des
chis calea revoluțiilor proleta
re, a eliberării popoarelor de 
dominația imperialistă, a con
struirii societății fără clase — 
societatea comunistă. învin- 
gind dificultăți extrem de 
mari, poporul sovietic, sub 
conducerea partidului comu
niștilor făurit de Lenin, a reu
șit să rezolve sarcinile con
strucției economice și sociale 
ale noii orînduiri socialiste. în 
anii celui de-al doilea război 
mondial, U.R.S.S., ducînd pe 
umerii săi greul luptei împo-

(Continuare în pag. a H-a)

Cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării României de sub ju
gul fascist găsește patria noas
tră ca o țară în continuu pro
gres, cu o economie socialistă 
puternică, prosperă si o cultură 
înfloritoare, cu o orânduire so
cială trainică, în care telul su
prem al întregii activități este 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al 
populației. Relațiile de produc
ție socialiste care nu cuprins 
întreaga economie — asigurîn- 
du-se lichidarea exploatării o- 
mulul de către om, victoria de
plină a socialismului — consti
tuie baza economică și socială 
pe care se sprijină comunitatea 
de aspirații șî interese a între
gii noastre națiuni socialiste.

In anul 1968 producția globală 
industrială a țării noastre a 
crescut fată dc 1938 de 14 ori, 
nivelul producției agricole a 
sporit în aceeași perioadă de 1,6 
ori, venitul național s-a ridicat 
de peste 5 ori, iar salariul real 
s-a mărit de aproape două ori 
5» jumătate. De Ia trecerea în 
proprietate socialistă a principa
lelor mijloace de producție și 
pînă în prezent statul a înfăp
tuit un vast program de inves
tiții care a asigurat dezvoltarea 
accelerată a economiei. Au fost 
cheltuite totodată, fonduri în
semnate pentru nevoile sociale, 
pentru lărgirea bazei materiale 
a învățămîntului, a ocrotirii să
nătății. In această Perioadă de 
timp poporul român a dobîndit 
largi drepturi și libertăți de
mocratice, posibilități nelimita
te pentru afirmarea energiei și 
forței sale creatoare, și-a făurit 
liber și atăpîn pe soarta sa, un 
viitor tot maj fericit ; în ace
lași timp s-a asigurat deplina 
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egalitate economică, socială și 
politică între poporul român si 
naționalitățile conlocuitoare, fră
ția acestora în lupta pentru în
florirea continuă a patriei so
cialiste.

Toate aceste succese impor
tante obținute în acest sfert de 
veac, sînt rodul politicii Parti
dului Comunist Român, bazată 
pe aplicarea în mod creator a 
principiilor marxism-leninismu- 
lui la condițiile concrete ale ță
rii și pe studierea legilor obiec
tive ftie dezvoltării sociale, poli
tică pe care poporul român si-a 
însușit-o și o traduce cu fermi
tate în realitate, ca o politică 
care corespunde intereselor sale 
vitale. Ele demonstrează capaci
tatea partidului nostru de a 
conduce ferm procesul de trans
formare revoluționară a socie
tății, opera de edificare a so
cialismului.

în obținerea istoricelor succe
se din acest sfert de veac, un 
rol hotărîtor l-a avut industria
lizarea socialistă, componentă 
esențială a politicii generale a 
Partidului Comunist Român. 
„Istoria civilizației românești 
— arăta tov. NICOLAE 
ceatjșesCU în Raportul Ia 
Conferința Națională a Partidu
lui, Comunist Român din 1967 — 
reliefează rolul primordial pe 
care l-a jucat și îl joacă industria 
în dezvoltarea bazei tehnice 
materiale a societății, în înflo
rirea multilaterală a economiei, 
a științei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului, în 
apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale a fiecărui 
stat, în asigurarea participării 
active a fiecărui popor la pro-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cuvintarăa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești
*"*  (Urmare din paf*.  1)

triva Germaniei hitleriste, a 
adus contribuția hotărîtoare la 
înfrîngerea fascismului. la 
salvarea omenirii de pericolul 
robiei naziste. Realizînd suc
cese de seamă In dezvoltarea 
rapidă a forțelor de produc
ție și a bazei tehnico-materiale 
a socialismului. In domeniul 
științei, tehnicii și culturii. 
Uniunea Sovietică a deven.-t 
astăzi o mare putere socia
listă.

In primii ani al perioa
dei postbelice, intr-un nu
măr de țări din Europa, pre
cum și de pe continentul asia
tic, a triumfat lupta revoluțio
nară dusă de clasa muncnoa- 
re, de masele largi ale came - 
lor muncii, sub condsKt-reâ 
partidelor comuniste, pentrii 
răsturnarea exploatator;’or $*  
construirea societății Socia
liste. O mare însemnătate in 
viața internațională a avut 
victoria revoluției populare 
chineze, crearea marelui stat 
socialist chinez. De asemenea. 
O semnificație deosebită a 
avut făurirea primului Stat 
socialist de pe continentul ®- 
merican — Republica Cuba- 
Victoria revoluțiilor socialiste 
în aceste țări și făurirea sis
temului mondial socialist, or? 
cuprinde 14 state, a determi
nat adîncirea crizei ger. ara. f a 
capitalismului, exercitmd © 
influentă tot mai mare asupri 
dezvoltării progresiste a so
cietății umane.

Biruind nenumărate greu
tăți, popoarele din Urile so
cialiste au obținut succese re
marcabile In dezvoltarea for
țelor de producție, a econom iei 
naționale, în înflorirea ytbr.tei 
și culturii, a vieții materiale 
și spirituale a mîse.cr. in con
solidarea noii orîaduiri.

In acts stă ordine jde!_ 
dați-mi voie să m2 refer pe 
scurt las rîtesa ă5oe:te al*  
drumului parcurs de 
român pe calea cre^-jc-te-. 
socialiste 1q re; 25 de i-. 
la ej!> r^ ă 
jugul fascist. a
ge mai bine ce • *3-5  
porului român noua re.
trebuie avut in vedere ră 
înaintea celui de-at ăe^>*  
război mondial Rorlnu era 
una dintre țările ce.e 
poiate, economic ți *-  • ■ . 
Europei. în anii social SKT _ — 
România s-a transformi 
tr-o tară cu o iadusîr.*  î-A^ 
dezvoltată $i o eeoDocme pre
dominant agrară, ’-a care srf 
persistau rămășițe feudxde. j*-  
tr-o țara cu o tccoua» X- 
namică, cu o mdifâtrie psrter- 
nică și în plină dezvoltare pe 
baza tehnicii modera*  o 
agricultură sociahstfo Prwte- 
ția industrială a fas: I
de peste 14 ori mai mare 
în 1938. Agricultura a 
cut. de asemeik^, o «irr^'oltire 
continuă și asigură <£■*  pJB 
satisfacerea cerințe, cr dt >- 
pro viziona re a populației _

Ca urmare a genera 
relațiilor de producție st<si
liște în industrie, ca ți in Agn- 
cultură, în toate ramurile eco
nomiei au lost lichidate pen
tru totdeauna clasele exploa
tatoare, s-a realizat vietorra 
deplină a socialismului.

Dezvoltarea bazei materiale 
a noii societăți, creșterea veni
tului național au asigurat spo
rirea continuă a nivelului de 
trai al clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității. al 
tuturor celor ce muncesc din 
țara noastră.

Un succes de seamă îl con
stituie înlăturarea vechii moș
teniri din domeniul in vă ța- 
mintului, lichidarea definitivă 
a analfabetismului, ridicarea 
gradului de instrucțiune a în
tregului popor, care-și găsește 
expresie în dezvoltarea pu
ternică a învațămintului gra
tuit, obligatoriu, cu o durată 
de 10 ani. Puternica dezvol
tare pe care o cunosc știința 
și cultura, înflorirea artei joa
că un rol din ce în ce mai im
portant în dezvoltarea orîn- 
duirii socialiste, în educarea 
poporului și afirmarea ideolo
giei marxist-leniniste, în ri
dicarea nivelului de conștiință 
socialistă al membrilor socie
tății noastre.

Programul elaborat de Con
gresul al IX-lea privind dez
voltarea economicâ-sdcială a 
României pînă în 1970 se reali
zează cu succes, avînd pers
pective certe de depășire a 
obiectivelor stabilite. în mo
mentul de față, întregul partid 
și popor dezbat Directivele 
pentru planul de dezvoltare a 
țării în perioada 1971—1975, 
a cărui realizare va asigura 
ridicarea României la un nivel 
apropiat de al țărilor avansa
te din punct de vedere eco
nomic și cultural. După dezba
terea publică, aceste documen
te vor fi supuse aprobării 
Congresului al X-lea al parti
dului, care va avea loc la în
ceputul lunii august.

Toate rezultatele obținute de 
România pe drumul făuririi 
noii orînduiri sociale se dato- 
resc muncii entuziaste a cla-
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'a ti ăe ori^duirea 
v«m-, fruJ-ilâ <! fc dcoeuiu’. 
luba-vfeftîilar atace si aJ

e-pttrr-Jar eeiâteneȚti. eu 
at:t mal eHArrt eS crinfcîrea 
sociâliwiă este chera» K să fâ*J-  
rea^ri o soekialc în care S- 
bertâtîte feyqritce d ne m- 
co-r.perabLl ■ jreriaare orin- 
duir.i ’ Arrajta ure-

care solicită, 
desigur. partidelor comuniste 
oc’itâția de & lr.3ir.L3 cu hxă- 
rîrs? pe s-reestâ cale.

Esența dem-ocrație; socialiste 
constă in aceea că poporui. 
devenit siăpin pe puterea po
litică si pe mijloacele de pro
ducție. treo-ie să participe ne
mijlocit la rntreaga activitate 
de conducere a vieții acono- 
:«’Jco-sc<ia»-?. în a'est str.s. 
urmărim asigurarea cadrului 
organizatoric și crearea clima
tului favorabil pentru ca oa
menii muncii să-și poată spu
ne deschis cuvîntul asupra tu
turor problemelor, să poată 
critica, fără nici un fel de în
grădire sau reprimare, orice 
neajunsuri și să-și manifeste 
din plin inițiativa, să facă 
propuneri privind îmbunătă
țirea întregii activități de con
strucție socialistă. SupunTnd 
consultării și dezbaterii publi
ce cele mai importante pro
bleme ale politicii sale interne 
și externe, partidul nostru are 
garanția că măsurile pe care 
le adoptă corespund întrutotul 
năzuințelor vitale ale întregu
lui popor.

Faptul că din rîndurile oa
menilor muncii se ridică critici 
la adresa unor fenomene ne
gative sau unor greșeli săvîr- 
șite în diferite domenii ale so
cietății nu pune sub semnul 
întrebării sistemul social so
cialist, ci constituie o expresie 
a dorinței maselor muncitoare 
ca asemenea fenomene sș fie 
înlăturate, ceea ce corespunde 
preocupărilor partidului pen
tru perfecționarea formelor și 
metodelor sale de conducere a 
societății.

întreaga practică a cons
trucției socialiste și comuniste 
demonstrează că pîrghia hotă-
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riztă ape; 
rfc țâri ;

ritoare. condiția principală a 
’'ou crinduxri o cons*  

E a urarea rolului Con
or Iz «1 clasei
- ■ alLita <ra țl.răni-
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a democrației so- 

a ■.-.iregii organizări 
wc7- e înfăptuirea cu succes 
a &rriz;jcr fundamentale ale 
coeutruri.ei socialiste repre- 

s «nțial al fiecă- 
ictărirea listemu- 
maodlal, la cauza 
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t-:<. orîndufri. între 
f ecănn popor pen- 

txn*r.nă  a po- 
ten-ctahshE al țării
«ale w eouahcrsrea liberă si 

a țărilor socialiste 
ex-fn! • i*̂.lixnă  dia-

rr-rifni uni- 
-i *i  interesele națio-
sX-e. teiimațtonaJe ale

VkkX« că »o-
<ia -s—-1 a dnvțsilt. a::: la fie
care țacrl. cii îi pe plan mon-

D^arrr. nu pntem uita aid 
ts w«£2«: câ In mai
e^-T-â țări fcuperișfiEie care 
ÎX voenl penau a împiedica 

Attar ea wci ^uluj, că 
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de propa-
F -niermjre. Impeir.jvs

X- marmKsi-je3ueiBci?lTd,
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flK_-.câ$xje de rcatxa-e a 
Se der=«r c» o natanU ca 
6e te cer ta pdsraC

Urear? se afirmă câ p~7pc- 
j- r - rgh-iă

s:nî m rtare să exercMe o =se- 
met» mflEență aaepra parti
delor car3n_ste din țările so
cialiste. asupra popoarr-?or a- 
res:cr țărt incit să le abată de 
pe drum j socialismului.

FM î-T-ilă că, !n țările so
cialite mai există rămășițe 
ale fostelor clase exploatatoare 
gi ale -.deolaciei lor. mai pă
trund din afară, sub diferite 
forme, concepții străine, retro
grade. De aceea trebuie să 
cucem o luptă consecventă 
împotriva ideologiei burghe
ze. să dăm cea mai mare aten
ție educării marxist-leniniste 
a maselor, răspândirii concep
ției noastre despre lume și so- 
aerate — care s-a afirmat cu 
tăr^ de-a l .ng'j; deceniilor, !n 
cf > mai grvCe eondițî:. ca teo
ria cea m«: înaintată. !n 
stare să călăuzească popoare
le pe calea transformării din 
temelu a societății omenești. 
Dar este inacceptabilă și de 
r.econceput ideea că clasa 
•cu.-cnod.—. popoarele, partide
le com uniste din țările socialis
te. care penn lupte îndlrjite de 
clasă și prin mari sacrificii au 
răsturnat clasele exploatatoare 
și dominația imperialistă stră
ină, au cucerit puterea politică 
te «u construit socialismul, ar 
putea să renunțe — din îndem
nul propagandei burgheze, ori- 
eît de rafinată ar fi ea — la 
e:x?rtririie lor revoluționare. Ia 
puterea lor populară, la socia
lism.

Imperialismul n-a reușit să 
oprească drumul socialismului 
atunci cînd acesta învinsese 
intr-o singură țară, sau în 
primii am de după război, cînd 
puterea muncitorilor și țărani
lor in țările socialiste nu era 
consolidai, cînd existau încă 
clase exploatatoare care mai 
dețineau importante poziții e- 
conomice și politice. Cu atît 
mai mult astăzi, cînd socia
lismul reprezintă o realitate 
vie in țările noastre, cînd po
porul este stăpîn pe destinele 
țării și are la îndemînă toate 
mijloacele de apărare, cînd 
există un puternic sistem mon
dial socialist, nu este de con
ceput ca vreo forță oarecare 
ar putea să întoarcă din dru
mul lor popoarele țărilor so
cialiste, să oprească mersul lor 
victorios înainte.

Invincibilitatea orînduiri! 
socialiste se bazează în primul 
rînd pe exercitarea de către 
clasa muncitoare a misiunii 
sale istorice conducătoare, pe 
faptul că puterea se află în 
mîinile celor ce muncesc, 
hotărîrea de nezdruncinat 
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popoarelor, în frunte cu par
tidele lor comuniste, de a în
tări și dezvolta cuceririle lor 
revoluționare, de a-și apăra 
libertatea și independența. în 
același timp, aceasta se bazea
ză pe solidaritatea internațio- 
nalistâ a țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și a tuturor 
forțelor antiimperialiste în

lupta împotriva oricărei agre
siuni armate imperialiste.

După cum au arătat și re
prezentanții altor partide, în
tre țările socialiste se mani
festa de mai mulți ani diver
gențe serioase, au apărut ele
mente de încordare care afec- 
tes^â relațiile lor de colabo
rare și unitatea sistemului so
cialist mondial. Au dreptate 
reprezentanții acelor partide 
care au ridicat aici pro
blema unei analize temei
nice a cauzelor acestor diver
gențe, pentru că numai astfel 
se pot găsi mijloacele pentru 
înlăturarea lor, pentru întă
rirea colaborării și unității 
dintre țările socialiste.

După părerea noastră, tre
buie să pornim de la condițiile 
diferite de dezvoltare istorică 
In car 3 își desfășoară activi
tatea t&rile socialiste Acestea 
fac să apară deosebiri în a- 
precierca unor fenomene, în 
căile de construcție practică a 
orînduirii socialiste. Faptul că 
aceste deosebiri de păreri și 
aprecieri se transformă însă în 
divergențe și duc la în
cordare, afeCtînd relațiile 
reciproce, se datorește în
deosebi factorilor subiectivi, 
neînțelegerii diversității de 
condiții de dezvoltare, nesoco
tirii normelor de relații din
tre țările socialiste.

Desigur, trebuie avut în ve
dere că relațiile dintre țările 
sscioliste nu au un precedent 
!n dezvoltarea anterioară a 
luna, reprezintă un fenomen 
cu totul nou in viața interna
țională, o experiență unică în 
istoria societății omenești. In 
evoluția acestor relații pot 
apare o serie de neajunsuri și 
anomalii care, după părerea 
noastră, au un caracter vre
melnic, remediabil. Asemenea 
fenomene pot și trebuie să dis- 
pară fn cursul procesului de 
perfecționare continue a cola- 

tntemari£.r^’is-.e dintre 
P'pTare-e csffî er_-struiesc

&?3ru. îc-ra cu 
" ’_V a cu
ingrijerari ascuțirea polemi
ci. petece firr-varea dzver- 
£enț£fo« paniurle comu
niste și muncitorești. îndeosebi 
intre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Chinez. Ne-am ex
primat părerea că nu trebuie 
blamată sau condamnată po
litica vreunui partid comunist, 
nici la congresele altor partide, 
nici la întîiniri și reuniuni in
ternaționale. In primăvara a- 
nului 1964, Partidul Comunist 
Român s-a adresat atit Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, cit și Partidului Co
munist Chinez cu apelul de a 
nu extinde și ascuți polemica, 
de a acționa pentru gasirea 
căilor de rezolvare a proble
melor divergente. Din păcate, 
lucrurile s-au desfășurat astfel 
incit s-a ajuns la stadiul pe 
care-I cunoaștem cu toții.

Desigur, tovarăși, nu este lo
cul, momentul și nu intră în 
ordinea de zi a consfătuirii 
noastre analiza cauzelor a- 
cestor stări de lucruri; noi nu 
aveam intenția să ne ocupăm 
de ele dacă nu se puneau în 
discuție. Delegația noastră do
rește să sublinieze că Parti
dului Comunist Român, po
porului nostru le provoacă o 
mare îngrijorare faptul că s-a 
ajuns, în relațiile dintre cele 
două mari țări socialiste, la 
conflicte și ciocniri de graniță. 
In același timp, noi consta
tăm cu satisfacție că în de
clarația guvernului Uniunii 
Sovietice se propune rezolva
rea acestor probleme pe ca
lea tratativelor, precum și 
faptul că în declarația sa de 
răspuns, Republica Populară 
Chineză se pronunță pentru 
discuții. Noi considerăm că 
numai pe această cale, a dis
cuțiilor, a tratativelor, pot și 
trebuie să fie rezolvate pro
blemele de orice fel dintre 
țările socialiste ; orice altă 
cale nu poate decît să aducă 
prejudicii sistemului mondial 
socialist, mișcării noastre co
muniste și influenței socia
lismului în lume

în această ordine de idei, 
partidul nostru consideră că 
blamările și condamnările ex
primate la această consfătui
re împotriva Partidului Co
munist Chinez, ca și în ge
neral condamnările la adresa 
oricărui alt partid, nu sînt de 
natură să creeze un climat fa
vorabil pentru rezolvarea di
vergențelor și litigiilor.

Așa cum am mai declarat 
public, și cum am spus tova
rășilor chinezi, noi nu sîntem 
de acord cu acuzațiile pe care 
le aduc Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, altor 
partide comuniste. în același 
timp, noi am arătat tovară
șilor sovietici și tovarășilor 
din alte partide frățești că nu 
sîntem de acord nici cu acu
zațiile pe care le aduc Parti
dului Comunist Chinez.

Ascultînd unele cuvîntări 
la această Consfătuire ne-am 
amintit că în istoria mișcării 

comuniste au mai fost cazuri 
cînd unor partide comuniste 
și muncitorești, inclusiv din 
țările socialiste, li s-au adus 
acuzații grave, care s-au do
vedit ulterior neîntemeiate. 
Cunoaștem cu toții consecin
țele extrem de grele pe care 
le-au avut aceste practici și 
metode pentru mișcarea 
muncitorească, pentru cauza 
socialismului. Trăgînd toate 
concluziile din greșelile făcu
te în trecut, cînd P.C.R. a luat 
parte la asemenea campanii, 
declarăm aci că sîntem ferm 
hotărîți să nu mai repetăm a- 
ceste greșeli, să nu mai mer
gem în nici un caz pe calea 
acuzării și condamnării altor 
partide comuniste și muncito
rești. Acuzațiile, blamările, 
etichetările și invectivele — 
din partea oricui ar ven.1 
ele — nu pot să ducă de
cît la ascuțirea încordării și 
adîncirea neînțelegerilor, nu 
sînt de natură să creeze con
diții pentru rezolvarea proble
melor divergente, pentru dez
voltarea colaborării și unită
ții partidelor noastre. Cu atît 
mai mult nu pot contribui la 
relații normale între partide 
apelurile, sub orice formă, din 
partea oricui din afară, la în
locuirea organelor de condu
cere ale vreunui partid comu
nist sau muncitoresc.

Sîntem profund convinși că 
singura cale de creare a con
dițiilor pentru normalizarea 
relațiilor dintre partidele co
muniste și muncitorești este a- 
ceea a discuțiilor tovărășești, 
abordarea de pe pozițiile mar
xist-leniniste a deosebirilor de 
vederi și divergențelor, por
nind de la interesele proprii
lor popoare, ale clasei munci
toare, ale mișcării comuniste 
internaționale și cauzei socia
lismului în lume. în acest spi
rit. noi considerăm că Con
sfătuirea noastră trebuie să 
cură nu la adîncirea diver
ge -.•,elor, ci sâ contribuie la 
-rier.rea câi?nr pentru ate- 
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r.âMun’Xor comuniștilor din 
Inireaga lume, ale clasei mun
citoare, ale tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Delegația noastră este îm
puternicită să se adreseze din 
nou tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, indife
rent dacă participă sau nu la 
Consfătuire, ca, pe deasupra 
disensiunilor și neînțelegeri
lor. să facem eforturi pentru 
a găsi căile de unire în lupta 
împotriva imperialismului, 
pentru cauza noastră comună, 
cauza socialismului și comu
nismului. Aceasta este o ce
rință vitală a luptei antiimpe
rialiste actuale. îndatorirea 
internaționalistă principală a 
momentului de față.

Numai prin unitate, siste
mul mondial socialist poate 
arunca în balanța luptei in
ternaționale pentru pace și 
progres întreaga sa forță și 
superioritate materială, politi
că și morală. Pentru aceasta 
este însă necesar să se veghe
ze la respectarea strictă de 
către toate țările socialiste în 
relațiile reciproce a prin
cipiilor marxism-leninismu- 
lui. a internaționalismului 
socialist, independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi și neamestecului 
în treburile interne. întraju
torării tovărășești.

Aceste principii, care for
mează un tot unitar, dia
lectic, nu pot fi conside
rate în mod separat și nici 
nu pot fi opuse unul altuia. 
Desigur că orice slăbire a so
lidarității internaționale a- 
duce daune cauzei fiecărei 
țări și cauzei noastre comune, 
dar în același timp, sub nici 
o formă, principiul internațio
nalismului nu poate fi invo
cat pentru nerespectarea ce
lorlalte principii, pentru a- 
mestecuri de orice fel în tre
burile interne, ale unei țări so
cialiste sau ale unui partid 
frățesc.

Suveranitatea țărilor socia
liste nu se opune în nici un fel 
Internaționalismului socialist, 
ci, dimpotrivă, este o condiție 
esențială a întăririi solidarită
ții lor, a colaborării lor 
libere și conștiente în lupta 
împotriva imperialismului, 
pentru victoria țelurilor noas
tre comune.

Dezvoltînd relațiile de co
laborare în toate domeniile, 
pe baza principiilor de mai sus, 
țările socialiste vor oferi lumii 
un model de conlucrare rod
nică între popoare, între state 
libere și suverane. Identitatea 
orînduirii sociale și de stat, 
comunitatea intereselor și țe
lurilor fundamentale, ideologia 
comună marxist-leninistă, re
prezintă premisele obiective 
pentru refacerea și întărirea 
unității țărilor socialiste, pen
tru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare fră
țească între ele.

Deosebit de ilustrative sînt 
în acest sens rezultatele pozi

tive ale Consfătuirii de la Bu
dapesta a statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și 
ale recentei sesiuni de la Mos
cova a C.A.E.R. Ele au de
monstrat că atunci cînd se 
pornește de la dorința gă
sirii unor soluții reciproc 
acceptabile, cînd probleme
le sînt abordate într-un 
spirit tovărășesc, de stimă re
ciprocă și receptivitate față 
de opiniile și interesele celor
lalți, este posibil să se stabi
lească hotărîri comune, să se 
întărească solidaritatea dintre 
țările socialiste.

Tovarăși,

O puternică forță a contem
poraneității angajată în lupta 
revoluționară împotriva Impe
rialismului este clasa munci
toare din țările capitaliste în 
frunte cu partidele comuniste. 
In ciuda unor greutăți neîn
chipuit de mari, partidele co
muniste din aceste țări își in
tensifică lupta pentru drepturi 
economice și politice ale cla
sei muncitoare, ale tuturor oa
menilor muncii, pentru liber
tate și democrație, pentru 
transformări progresiste în so
cietate, pentru independența 
națională a popoarelor.

Sînt cunoscute amplele miș
cări sociale desfășurate în ul
timii ani de proletariat, de 
masele de milioane de oameni 
ai muncii în țările capitaliste.

în multe țări capitaliste, da
torită conștiinței și combati
vității sale revoluționare, pro
letariatul joacă un rol politic 
tot mai important, de voința 
și glasul său trebuind să țină 
seama înseși forurile conducă
toare. în lupta antiimperia- 
listă proletariatul acționea
ză tot mai unit, munci
torii, indiferent de concepțiile 
politice, filozofice și religioa
se, își întăresc solidaritatea. 
Realizarea unității clasei mun
citoare este un imperativ esen
țial pentru înfăptuirea măre
ței sale misiuni revoluționare, 
a rolului istoric ce-i revine în 
societate.

In acest sens, o deosebită 
importanță are efortul pentru 
realizarea unității de acțiune 
cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate care, în unele 
țări, cuprind mase largi 
de oameni ai muncii. De
sigur că între partidele co
muniste și social-democrate 
există adînci deosebiri de con
cepție într-o serie de pro
bleme fundamentale ale vieții 
social-politice, că politica unor 
conducători social-democrați, 
care refuză să colaboreze cu 
partidele comuniste, împiedică 
înfăptuirea acțiunilor comune. 
Cu toate acestea, după cum a- 
rată experiența unor țări, co
muniștii și socialiștii pot acți
ona unitar, obținînd succese 
în satisfacerea intereselor cla
sei muncitoare, ale păturilor 
largi ale populației. De aceea 
este necesar să se acționeze cu 
perseverență pentru realizarea 
unei colaborări strînse între 
partidele comuniste și parti
dele socialiste și social-demo
crate.

O profundă schimbare în 
viața internațională a fost de
terminată de procesul destră
mării sistemului colonial. Miș
carea de eliberare națională a 
popoarelor caro mai gem sub 
jugul robiei coloniale, dă lovi
turi puternice ultimelor rămă
șițe ale acestui odios sistem 
de exploatare și oprimare. 
Această luptă, care se bucură 
de solidaritatea, simpatia și 
sprijinul activ al întregii ome
niri progresiste, joacă un rol 
important în lupta antiimpe- 
rialistă. Ca urmare a prăbu
șirii sisterpului colonial, în 
lume au apărut zeci și 
zeci de state noi, indepen
dente. în fața cărora stă sar
cina istorică de a lichida îna
poierea economică și socială 
moștenită de la imperialism, 
de a păși hotărît pe calea pro
gresului șî prosperității. Lupta 
noilor state independente din 
Asia și Africa împotriva 
imperialismului și neocolonia- 
lismului, pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
lor naționale, pentru dreptul 
de a-$i alege singure calea 
dezvoltării sociale, fără nici 
un amestec din afară, exer
cită o puternică influență 
asupra evoluției lumii contem
porane.

Se afirmă tot mai impetuos 
lupta popoarelor din țările 
Americii Latine pentru elibe
rarea de sub tutela impe
rialismului american, pentru 
dezvoltare economică și so
cială de sine stătătoare, pen
tru apărarea intereselor lor 
naționale vitale, pentru lărgi
rea relațiilor cu statele so
cialiste. Mișcarea forțelor 
revoluționare din America 
Latină, in frunte cu puterni
cele detașamente ale proleta
riatului, reprezintă o parte 
componentă deosebit de im
portantă a luptei antiimperia
liste mondiale.

După cum se știe, continuă 
să se adîncească decalajul 
economic intre țările avansate 
și cele în curs de dezvoltare. 
De aceea, este deosebit de im
portant ca partidele comuniste 
să acționeze pentru reducerea 
acestui decalaj spre a se 
acorda acestor țări sprijinul 
necesar în lupta lor pentru 
progres economic și social.

Calea sigură pentru progre
sul economic și social al noi
lor state, pentru apărarea și 
întărirea independenței lor 
naționale este în primul rînd 
— așa cum arată viața — in
tensificarea eforturilor proprii, 
mobilizarea întregului lor po
tențial material și uman, con
centrarea și unirea tuturor 
forțelor progresiste ale națiu
nii.

în multe din țările de cu- 
rînd eliberate de sub jugul 
imperialist are loc o puterni
că dezvoltare a sectorului de 
stat și cooperatist, paralel cu 
sectorul particular — capita
list. Asigurarea mersului spre 
socialism al acestor state pre
supune sprijinirea multilate
rală a dezvoltării sectorului 
de stat și cooperatist, care tre
buie să devină hotftrîtor în e- 
conomia statului respectiv, în
tărirea forțelor politice revo
luționare.

Este știut că într-o scrie de 
asemenea țări un rol impor
tant în viața politică îl au miș
cările democratice și progre
siste. în unele din noile state 
independente, reacțiunea exer
cită o prigoană împotriva par
tidelor comuniste, a celorlalte 
forțe revoluționare. Există țări 
în care chiar și formațiuni 
democratice, patriotice, care 
se situează pe poziții antiim
perialiste, ignorează rolul co
muniștilor sau refuză colabo
rarea cu aceștia — ceea ce nu 
poate aduce decît prejudicii 
intereselor popoarelor respec
tive. Experiența istorică arată, 
însă, că asigurarea progresului 
acestor țări depinde, în mare 
mAsură, de existența unor 
partide revoluționare avfnd Ia 
bazA concepția materialismu
lui dialectic și istoric, hotă- 
rîte să unească cele mai largi 
forțe sociale în lupta pentru 
dezvoltarea democratică și in
dependentă a societății. Numai 
realizarea unei strînse colabo
rări a comuniștilor cu celelal
te forțe naționale patriotice, 
progresiste, numai lupta lor 
comună sub egida unor idei 
înaintate, revoluționare, con
stituie factorul hotărîtor pen
tru transformarea progresistă 
a societății, pentru dezvoltarea 
economică și politică de sine 
stătătoare a acestor țâri.

în eforturile lor pentru pro
gres, împotriva dominației 
imperialiste, a politicii neoco- 
lonialiste în dezvoltarea lor 
economico-socială, aceste țări 
găsesc un important spri
jin în colaborarea multilate
rală cu statele socialiste.

Una din forțele sociale im
portante ale lumii contempo
rane, cu un mare potențial re
voluționar în lupta împotriva 
imperialismului, pentru cauza 
progresului, este țărănimea — 
aliat firesc și apropiat al cla
sei muncitoare. în numeroase 
țări, îndeosebi în state cu o 
economie mai puțin dezvolta
tă, țărănimea reprezintă o 
mare parte a populației, avînd 
un însemnat rol în viața so- 
cial-politică. Este o realitate 
incontestabilă că în perioada 
actuală se intensifică partici
parea maselor țărănești la 
viața politică, în lupta împo
triva imperialismului. Tocmai 
de aceea, este deosebit de im
portantă întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și ță
rănime, situarea partidelor 
comuniste în fruntea luptei 
maselor țărănești pentru drep
turi economice și sociale, îm
potriva exploatării monopo
liste, pentru o viață mai bună, 
atragerea țărănimii din toate 
țările la marea mișcare anti- 
imperialistă.

în condițiile profundei re
voluții tehnico-științifice con
temporane, o pondere crescîn- 
dă în societate, un rol tot mai 
important în creația materia
lă și spirituală, în făurirea 
progresului social are intelec
tualitatea. In lupta revoluțio
nară este o necesitate obiec
tivă să se țină seama de noile 
schimbări care au loc în struc
tura societății moderne, pre
cum și de tendințele tot mai 
evidente de angajare directă 
a intelectualității alături de 
clasa muncitoare, de masele 
largi de oameni ai muncii, în 
lupta antimonopolistă, pentru 
transformarea progresistă a 
societății, pentru soluționarea 
unor probleme stringente ale 
vieții popoarelor. în acest fel, 
intelectualitatea poate fi tot 
mai puternic antrenată în ma
rile bătălii sociale și politice 
conduse de partidele comu
niste, în activitatea generală 
cu caracter antiimperialist.

Tot mai viguros se afirmă în 
perioada actuală tineretul, 

care, prin elanul și combativi
tatea sa, prin idealurile sale 
generoase, reprezintă un imens 
potențial în transformarea 
progresistă a lumii. Tînăra ge
nerație este vital interesată în 
eliminarea primejdiei unei 
conflagrații mondiale, în asi
gurarea unor condiții propice 
pentru manifestarea și fructi
ficarea energiei și entuziasmu
lui său creator. în lumea ca
pitalistă au loc adînci fră- 
mîntări ale tineretului în le
gătură cu problema crucială a 
existenței sale : cum își va or
ganiza viitorul, cum va arăta 
viața sa de mîine. în aceste 
mișcări se afirmă puternic 
masele tineretului muncito
resc, se impun atenției ener
gicele acțiuni ale tineretului 
studios. Apare tot mai eviden
tă dorința expresă a tineretu
lui de a participa activ la 
lupta politică pentru asigura
rea unui viitor mai bun — 
luptă care, chiar dacă cuprin
de curente variate, concepții 
și orientări diferite, are un 
important rol pozitiv. Răspuns 
suri corespunzătoare la preo
cupările ce-i frămîntă, tinerii 
trebuie să găsească la parti
dele comuniste și muncito
rești, care pot să le deschidă 
o perspectivă clară asupr^© 
căilor dezvoltării revoluționc 
re a societății. Milioane și mi-*  
lioane de tineri din lumea ca
pitalistă pot reprezenta, dacă 
sînt just călăuziți în năzuința 
lor spre progres, o uriașă for
ță socială In lupta împotriva 
reacțiunii, pentru democrație 
și pace.

Un rol important în lupta 
antiimperialistfi, pentru pro
gres și pace au și alte forțe 
sociale : organizațiile de fe
mei, păturile mijlocii, cercuri 
sociale de cele mai diferite 
convingeri și orientări politi
ce, filozofice și religioase, per
sonalități culturale și științifi
ce, reprezentanți ai unor par
tide politice burgheze care se 
pronunță pentru o politică 
realistă față de cauza păcii 
civilizației omenirii w

O trăsătură esențială a vie
ții politice contemporane este 
creșterea aportului tuturor 
statelor Ia soluționarea pro
blemelor care frămîntă ome
nirea ; se poate spune că în 
epoca actuală, fiecare stat, 
fiecare națiune — mare sau 
mică — poartă răspunderi 
pentru soarta păcii și civili
zației umane, are îndatorirea 
de a-și aduce contribuția ac
tivă la preîntîm pin area unui 
nou război, la întărirea priete
niei și cooperării între po
poare. Merită a fi subliniat 
faptul că țările mici și mij
locii se afirmă tot mai ferm 
pe arena mondială, aducînd o 
contribuție sporită Ia soluțio
narea problemelor internațio
nale, la instaurarea unor re
lații de deplină egalitate între 
națiuni, de respect față de 
voința și aspirațiile fiecărui 
popor.

Constituie una din caracte
risticile de bază ale epocii 
noastre faptul că problemelo 
internaționale, problemele pă
cii și războiului au devenit o 
preocupare majoră a sute de 
milioane de oameni de pe toa
te meridianele, care acționea
ză cu hotărîre pentru a îm
piedica imperialismul să dez
lănțuie un nou război, pentru 
a asigura pacea.

Stimați tovarăși,

Obiectivul central al luptei 
unite a tuturor forțelor anti
imperialiste este apărarea pă
cii și securității internaționale, 
zădărnicirea politicii agresive 
a imperialismului, apărarea in
dependenței și suveranității 
popoarelor, asigurarea dezvol
tării progresiste a societății o- 
menești.

O importanță crucială pen
tru înfăptuirea acestor țeluri 
are în lumea de azi așezarea 
relațiilor între state, indife
rent de orinduirea lor socială, 
pe baza principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur, fără nici un amestec 
din afară, calea dezvoltării 
sale social-politice. De înfăp
tuirea consecventă a acestor 
principii depinde însăși cauza 
destinderii, soarta păcii — în
călcarea lor constituind o prin
cipală sursă de pericol pentru 
securitatea internațională. Toc
mai de aceea ele capătă In zi
lele noastre o largă recunoaș
tere, tot mai multe state pro- 
nunțîndu-se și acționind pen
tru promovarea și respectarea 
lor deplină. Tată de ce noi 
considerăm necesar ca partide
le comuniste și muncitorești 
să militeze perseverent pentru

(Continuare în pag. a IH-a)
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generalizarea acestor princi
pii în viata internațională, fă- 
•cînd din aceasta un țel de im

portanță majoră în lupta for
țelor antiimperialiste.

Un obiectiv de seamă al 
mișcării antiimperialiste este 
stingerea conflictelor armate 
existente astăzi în lume. Sin- 
tem întrutotul de acord cu a- 
ceie pasaje ale documentului 
prezentat Consfătuirii care 
cheamă pe toți cei cărora le 
este scumpă cauza păcii și 
destinderii să intensifice lupta 
pentru încetarea definitivă a 
agresiunii Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam, pentru 
crearea condițiilor ca poporul 
vietnamez să poată decide sin
gur asupra destinelor sale, 
fără nici un amestec din afară.

Considerăm că este una 
din îndatoririle esențiale ale 
țărilor socialiste, ale mișcării 
comuniste, ale întregului front 
antiimperialist de a-și intensi
fica eforturile, pe toate pla
nurile, pentru a se pune ca
păt, cit mai grabnic, agresiu
nii imperialiste în Vietnam, 
pentru a determina retragerea 
din această țară a trupelor a- 
mericane și ale aliaților lor și 
îq^țarea războiului impus a- 
< i^tii popor eroic. Recentele 
propuneri făcute de Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud reprezintă o ba
ză realistă, constructivă, pen
tru desfășurarea pozitivă a 
tratativelor de la Paris, care 
să ducă la soluționarea politi
că a acestui conflict, la asigu
rarea dreptului poporului viet
namez de a-și rezolva de sine 
stătător problemele dezvoltă
rii sale. Partidul, guvernul și 
poporul român au ‘acordat și 
vor acorda și în viitor întregul 
lor sprijin — material, politic, 
moral și diplomatic — poporu- 

jlui vietnamez în lupta sa 
"*dreaptă  pentru apărarea inde

pendenței și libertății patriei.
0 tot mai mare îngrijorare 

jMțește în opinia publică 
mondială menținerea încordă
rii din Orientul Apropiat; este, 
de aceea, necesar, ca efor
turile tuturor forțelor iubitoa
re de pace să fie îndreptate 
spre diminuarea încordării din 
această parte a lumii, spre 
soluționarea conflictului pe ba
za rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în acest 
sens, o condiție esențială 
o constituie retragerea tru
pelor israellene de pe te
ritoriile ocupate, asigurarea 
suveranității, Integrității te
ritoriale șl independenței 
tuturor statelor din aceas
tă regiune, precum și regle
mentarea problemei refugiați- 
lor palestinieni, ținîndu-se sea
ma de interesele lor naționale.

Noi înțelegem șl sprijinim 
hotărît aspirațiile popoarelor 
arabe spre deplină eliberare 
națională, emancipare socială, 
spre dezvoltare democratică, 
progresistă. In exprimarea 
punctului nostru de vedere, 
pornim de Ia teza că nu 
poate fi liber Un popor 
care nu recunoaște altor 
popoare dreptul la indepen
dență, la existență de sine stă
tătoare. Este limpede că de pe 
urma menținerii încordării și 
a conflictelor, a perpetuării 

Akării de beligerantă în Orien
tul Apropiat nu au de cîștigat 
decît cercurile imperialiste, 
care urmăresc să dezbine po
poarele, să cultive disensiunile 
și încordarea, pentru a-și men
ține și consolida dominația, 
nu au de cîștigat decît cercu
rile reacționare din țările a- 
cestei zone.

O cauză vitală a întregii o- 
meniri contemporane este în
făptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nuclea
re. Este știut că singura cale 
radicală pentru evitarea peri
colului unui război termonu
clear o constituie dezarmarea 
atomică. Firește, Tratatul de 
neproliferare a armelor nu
cleare reprezintă un pas ■ îna
inte în această direcție ; el 
trebuie însă urmat de măsuri 
concrete, care să ducă Ia mic
șorarea șl lichidarea perico
lului nuclear, la interzicerea și 
distrugerea armei atomice, să 
asigure ca forța atomului — a- 
ceastă mare cucerire a geniului 
uman — să fie folosită exclu
siv în scopuri pașnice, în 
slujba progresului societății.

Una din problemele impor
tante de care depinde asigura
rea păcii este înfăptuirea secu
rității europene. Analizînd pro
cesele ce se desfășoară în Eu
ropa, examinînd tendințele noi 
care se afirmă pe arena poli
tică a acestui continent, țările 
socialiste, membre ale Trata
tului de la Varșovia, au înfă
țișat în Declarația de la Bucu

rești din 1866, ca și în recentul 
Apel de la Budapesta, o pers
pectivă amplă și mobilizatoare 

privind posibilitățile și căile 
de înfăptuire a securității eu
ropene. Puternica rezonanță pe 
care aceste documente au avu
t-o pe plan internațional con
firmă interesul viu al popoare
lor. al opiniei publice pentru 
realizarea unui climat de cola
borare activă, de destindere, 
securitate și pace pe conti
nentul european. Trebuie men
ționat faptul că aceste docu
mente au fost considerate de 
către unele state și cercuri 
guvernamentale din occi
dent drept o bază eficăsită de 
discuție in vederea realizării 
unul progres real, concret, pe 
calea destinderii *1  securității 
in Europa.

In realizarea securității eu
ropene o mare importanți au 
recunoașterea realităților isto
rice postbelice — inclusiv e- 
xistența celor două state ger
mane —, asigurarea inviolabi
lității frontierelor, lichidarea 
concomitentă a N A TO, n a 
Tratatului de Ia Varșovia, des
ființarea bazelor militare si re
tragerea trupelor străine la 
granițele lor naționale, renun
țarea la orice manifestări si 
demonstrații de forță. Aceasta 
este alternativa pe care tre
buie s-o opunem politicii 
cercurilor Imperialiste agre
sive, militariste șl revanșarde, 
de încordare In relațiile Inter
naționale de pe continental 
european.

Crearea unui sistem de secu
ritate colectivă In Europa nu 
este numai un deziderat vital 
al popoarelor de pe acest con
tinent ; aceasta ar contribui In 
mare măsură Ia îmbunătățirea 
generală a climatului politic 
internațional, la soluționarea 
unor probleme In suspensie de 
pe alte continente.

O însemnătate deosebită 
pentru asigurarea stabilității 
și Întărirea păcii ar avea reali
zarea unor înțelegeri regiona
le, instaurarea unei atmosfere 
de încredere și bună vecinăta
te In diferite părți ale globului, 
inclusiv crearea unor zone 
denuclearizate.

Atingerea țelurilor secu
rității cere forțelor revoluțio
nare și progresiste să militeze 
activ pentru respectarea strictă 
a normelor dreptului interna
țional de către toate statele, 
pentru recunoașterea interna
țională a unor țări ca Republi
ca Populară Chineză — unicul 
reprezentant legitim al po
porului chinez —, Republica 
Democrată Germană. Republi
ca Democrată Vietnam, Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, pentru Înfăptuirea u- 
nlversalității O.N.U, pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
participării tuturor statelor la 
rezolvarea marilor probleme 
ale lumii contemporane.

Pentru înfăptuirea obiecti
velor de pace și securitate, este 
necesară continuarea ți adln- 
cirea procesului de destindere, 
dezvoltarea largă a relațiilor 
economice, politice, diplomati
ce, tehnico-științifice, culturale 
între toate statele, indiferent 
de orînduirea socială, regle
mentarea pe cale pașnică, prin 
discuții și tratative, a proble
melor internaționale litigioase.

Pătrunse de sentimentul 
responsabilității față de des
tinele omenirii, față de cauza 
socialismului și a păcii, Parti
dul Comunist Român, guvernul 
României socialiste vor acționa 
și în viitor cu energie șl per
severență pentru triumful ca
uzei păcii, a securității și pro
gresului.

Stimați tovarăși.

Pe drept cuvînt în documen
tul prezentat Consfătuirii se 
vorbește despre necesitatea 
luptei împotriva oricăror ma
nifestări atît ale naționalis
mului, rasismului, cit și a 
tendințelor de hegemonism.

După cum se știe, naționalis
mul se manifestă prin nere- 
cunoașterea drepturilor altor 
națiuni sau naționalități, prin- 
tr-un regim de inegalitate șl 
încălcarea intereselor lor legi
time, prin persecutarea și a- 
suprirea altor popoare.

Este știut că cercurile re
acționare imperialiste au re
curs întotdeauna la arma na-

festari de Șjțwu ra- 
s a. de șovinism sr becem:- 
nism. mocrpCL! propeh g*?-

malia și tenmsseâer de begs- 
mocue dta rimă-r-je prațepes 

~ Naijp-i. val aaCsdZ 
ioc miri uu xatxcai tâțjar es
te dete-cxx: si pe. -.'vrei al;
mestat. Ia prt—J riad, de po
litica de A———- r MiAMiie 
aa^onală De aceea. Tapsa

parte owned a bqifi I te- 
potrrva ■nți<»»'iiii»r ii. pen
tru pnessue Mic popesc.

Drdgtrr că abordarea mar- 
list-iesmliti a acestei pro
bleme pcieriprirw o demarca
ție dară intre naUooahscn și 
lupta pentru apărarea intere
selor naționale ale —i 
popor. Ar fi cu totul zejust oe 
a considera afirmarea prscipc- 
ilor e^lităui fa drepazri. se
verer lății de stat și
independența partidelor drept 
manifestări nationaiisse sau 
încălcări ale taternațiccalis- 
mului proletar.

Internaționalismul presupu
ne, In mod necondiționat, 
existenta liberă și egală în 
drepturi a națiunilor, dezvol
tarea partidelor comuniste in
dependente — ca premisă fun
damentală și hotăritoare a le
găturilor lor de aoUdaritato 
frățească. îndatorirea comu
niștilor constă. înainte de toa
te. în a se preocupa de orga
nizarea luptei revoluționare 
din propria tară, iar acolo 
unde sint partide de guveznă- 
mînt. de a asigura făurirea so
cietății socialiste. In nici im 
caz, grija per**n  progresul și 
prosperitatea tării Jor. pentru 
dezvoltarea ei oenoomita si 
culturală, care no *e  realizează 
pe seama altar popoare. în de- 
trimsitai sau prin negarea in
tereselor altora, an poate fi pre
zentată ea expresie a națtooa- 
lbmului. Dtaxpozrivă. - 1 iisț In 
acest fel ccmtmigtii H înde
plinesc rolul de avancanM si 
forță conducătoare a țnp ;- 
iui popor, coomtre la stator
nicirea unor ri—«ti. de respir*,  
și încredere între toate po
poarele. — temelia unei naje 
solidarități cu miscănie revo
luționare dm toate țănăe.

Intre lupta pentru apărarea 
Intereselor naționale. pentru 
deplină epabtaie In drere d 
a țărilor, ca ș; a partidelor, 
și intre mamifemaree solidari
tății mteroatiocuie nu este 
nici o contradicție d. drnpo- 
trivă, exist*  > uiluxâ se
tate dialectică. Nu poți lupta 
cu succes pentru apărarea in
tereselor r muncitoare din 
propria tară dacă im dezvolți 
colaborarea striată cu clasa 
muncitoare din alte țări. de 
asemenea, nu poți fi interna
tionalist, dacă nu te îngrijești 
de apărarea intereselor clasei 
muncitoare și ale propriului 
popor. Numai o îmbinare justă 
a intereselor naționale cu cele 
ale luptei internaționale poate 
asigura adevărata înfăptuire 
a principiilor marxist-leni- 
niste.

Partidul Comunist Român 
s-a preocupat întotdeauna. In 
trecut ca și In prezent, de îm
binarea armonioasă a luptei 
revoluționare și a eforturilor 
pentru construirea socialismu
lui in România cu dezvoltarea 
solidarității internaționale. In
ternaționalismul comuniștilor 
români are tradiții îndelun
gate, de nezdruncinat, el s-a 
manifestat prin participarea 
la lupta cu arma în mină pen
tru victoria și apărarea Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, prin nenumăratele

—x—'fșjr. de schdarrtaae eu 
=âtarâe revotafiOBW tc <n- 
ferrteie țări ale prea
pertxșaea la bricămje - 
seraațirwM^r -a lupta codi a 
fasezsanta ta Spaasa. ia — 
circa oe pat-iac; Franca

—r aite tar. la ti—pi. celui 
i-i a' dcua răzba —orrt-aL 

Partid Cocrsst Rămân
gief bargbeze. afiaie fiatr-a •- 
poziție reâ;.—.1 ec =ar-

iz ce privește legănare 
intaTuațiccaje. partadd nos
tru. pcKtazo socsaâ 4e ia 
fr.cripide tatecsațiacahssru- 
ha proietat. sTa dezvoltat re- 
Jațuie cc partidele 
și —imrănrești din taeae ță
rile săstnaolui —t—* socra- 
-st faîretme rr-'-ațn «ret—re 
si mietisSta contactele cu na 
mare nr -afc- de partale co- 
tciBzsae si muncitorești <fia 
celelalte tari ale lumii. cft și 
cu rr.ișrări de eliberare nata*-  
zală de pe mese ro-.'-'smiie.

»• apes ort s-a sum; si ă<-»- 

âuoa a pebttaă —
ta Și-ar neglija tadatarl- 
n>e mteruațiccaUMe. Nu. to
varăși, Partidului Comisar»! 
Romăa ș| poporului roeiâa le 
slut străine manifestările aa- 
țtonaiiimulm șl IngusUmea 
aaVanalâ; fce le «Ini rumpe 
ideile seOdaritățU tatrmațio- 
aat». ale taȘynețăin iliianliă 
prtaesat — }u«t Ințeim. fo*»  

— așa cum L-ou gia- 
dtt Marx. Lesta.

F—ad ———-^yt ramând nei 
«latrea apărăanri hetarlfi să m- 
tsreviar aapccO a> po- 
S»uha rii'ou u. eu preropetM 
taaue pentru a Mwa adlS- 
earoa ser-^.-m-T.îta ta MmI-
a«a șă ta aceiași Czzp. ne 

'■■l I***»ag« aiaaribatw 
Ia întariran ăortatar =. a.-

ta0sgstlrte ep-t seam ea deta-
ai marebd fruct ta- 

*rsAitaaal al -— - • -

Stimați «a« arăta

da.-.—— :j;u m- 
zeotaS Cccsfăta-ru se ocupă 
— eapâoinl său final de uneie 
prhirern aie dezvtă-tari' uuș- 
cări; coem-ista și munot». 
rețe ale relațiilor dintre 
pamdeie frățești

Partalul Comunist Român 
P«=eșSe de la realitatea că 
prin vigoarea ș: combativita
tea sa revoluționară, prin pu
terea de atracție a ideologiei 
sale, mișcarea comunista și 
muncitorească constituie ^in- 
vipaia forță politică a contem- 
P*vaaeitațu_  Partidele comu
niste din numeroase țâri au 
acumulat o bogată experiență 
revoluționară, și-au sporit 
forța politică și ideologică, ca- 
P®citatea organizatorică și in- 
flunța In rindul maselor 
muncitoare. In viața politică 
și socială.

Una din caracteristicile lup
tei revoluționare este accen
tuarea diversității de condiții 
și împrejurări In care parti
dele comuniste și muncitorești 
îș> desfășoară activitatea. A- 
ceasta determină sarcini și 
preocupări diferite de la partid 
la partid, deosebiri privind 
atît linia tactică și strategică, 
obiectivele concrete ale luptei 

revoluționare și ale construc
ției socialiste, modul de a ac- 
țioaa intr-o împrejurare sau 
alta, di și abordarea unor 
probleme teoretice, ideologice 
privind evolufia socsetății con
temporane. lata de ce e bine 
să reamintim ceea ce spunea 
Karl Marx ca mai bine de o 
sută de ani în uttnă : ,Jntru- 
cit diferitele detașamente d!e 
clasei muncitoare din fiecare 
tară și clasa muncitoare din 
diferite târî se dezvoltă în 
condiții extrem de diferite este 
inevitabil ca și concepțiile loc 
teoretice, care reflectă mișca
rea reală, să «e deosebească 
Intre ele*

Trebuie, desigur, s^ăntai că 
cunoașsreea și aplicarea ade
vărurilor generale ale soeiz- 
fisrzuhE ștanfific. a cerințelor 
legOcr otaectrrv ale dezvoltă
rii sociecătn constituie o coo- 
ăîtie obtgatoeie pentru orien
tarea justa a paradelor comu- 
niste și nsmdtoreștt Expe
riența dovedește totodată că 
DroletariatuL partidele comu- 
mste pot as gin succesul lup
tei. ruina stadtmd riKtipn» 
si particuiarităUie concrete Ia 
care aetivezta. porr.itx! de la 
ele ia stahffirea liniei politice, 
a fn.melta >_i metodelor de ac
tivitate. aplieiiid In aiod crea
tor. la situația data, priaeip::-

legătară cn aceasta Iși păstrea
ză pe depUn artnai-fates cele 
sprite de Leșin fiică la sflrși- 
tal secolului cecul: _Noi cre
dem că pentru soâaliștii ruși 
este deosebit de necesară pre
lucrarea de sine stătătoare a 
teoriei lui Marx, deoarece a- 
ceastă teorie nu dă decît prin
cipii călăuzitoare generale, 
care in condițiile concrete din 
Anglia se aplică altfel decît In 
cele din Franța. In Franța alt
fel dedt In Gei mania. In Ger
mania altfel decit In tareia-

Multe din deosebirile de pă
reri existente In mișcarea co- 
tn::".itta sini legate de schim
bările care au loc In lume ca 
urmare a profundelor trans
formări sociale petrecute In 
diteile țări și coonrtente, ca 
Si a creșterii rapide a forțelor 
de yortnrție. a revniuțid 
te*rei c >4tifiițtfiee. Toate a- 
ceste feacmena no: rw răs- 
pstetei. case presupun
l—gă anta: ere țritațfficâ 
mnrrim-leninista Desigur ta

r iWi-ia aprofundata a 
reaMțScr ți. totodata. o gîn- 
dre izaa; m ți tm spirit nou, 
făta temeea de a prtrf hicm- 
taje ata cum rtni șt :: 
c= am don not să fie.

Ia cătata aoesaor discuții pot 
apere, pe liagă idei juste și 
păreri greșite- Doar șrți. tova- 
tați. ta ta arica dosneaiu ai 
șzmțe-- ți mai cu seamă In 
rînterir I țaraieirr sociale, au 
az apta^a zuaiai idei corecte
U zu se pouae taai-na tata o 
roefr parare a diferuetre pă
rem. bentiai este ea <fis- 
evurea părerăcr di ferise să 
se facă tatr-un spi fi civilizat, 
pfizufic Nmteni nu poate 
pretinde ta cete deținătorul 
-neu fermecate cu care poate 
deschide lădzța cu răspunsuri 
La toane problemele.

Trebuie să porams îztotdea- 
uza de ta ade.taui ta ceea ce 
a fost just ieri poate deveni as
tăzi învechit, perimat si să nu 
mai corespundă cerințelor 
progresului istoric Trebuie să 
avem ta vedere ta formei e 
luptei revoluționare, care . 
dovedit valabile in atu.-.’e 
împrejurări, nu pot f; aplicate 
mecanic In alte condiții isto
rice sau in alte etape de dez
voltare. Aceste adevăruri mar- 
xist-leniniste tint confirma
te de modul diferit In 
care s-au înfăptuit revolu
ția și construcția socialis
tă în diferite țări, de multi
tudinea de forme pe care o 
îmbracă astăzi lupta revoluțio
nară a partidelor comuniste și 
muncitorești din țările capita
liste, de modul diferit în care 
acestea preconizează cucerirea 
puterii și organizarea societă
ții socialiste. Este cunoscut, de 

pildă, că Intre nivelul dezvol
tării țărilor capitaliste avan
sate șt al multor țări din A- 
frica și Asia se află o întreagă 
epocă istorică, ceea ce deter
mină unghiuri deosebite de 
vedere ți modalități distincte 
de abordare și rezolvare a 
problemelor actuale, practice. 

Experiența demonstrează că 
în practica luptei revoluționa
re, ca de altfel și în viață, 
generalul se realizează prin 
particular; aplicarea princi
piilor generale ale marxism- 
lminismului nu are nimic co
mun cu stabilirea unor forme 
unice și tipare imuabile de 
gindire și acțiune pentru toate 
part'deie. Absolutizarea orică
ror forme și metode ale luptei 
revoluționare, oricăror expe
riențe ale construirii socialis
mului nu poate ajuta partide
lor comuniste să rezolve pro
blemele complexe pe care ie 
ridita Viața socială, să-și
îndeplinească misiunea CC
le revine in societate. Nu-
mai comuniștii din țara res-
pectivâ pot cunoaște cel
mai bine realitatea vieții so-
tial-politice naționale, pot ști 
cum sa acționeze. In spiritul 
ttu ini cmnlni, pentru
soluționarea problemelor care 
le stau in față. Desigur, cu
noașterea reciprocă a preocu
părilor partidelor, schimbul de 
experiență dintre ele stat deo
sebit de utile și necesare ; a- 
ceasta ajută la Îmbogățirea 
tezaurului nostru comun, la 
întărirea unității și solidari
tății mișcării comuniste.

Nu spun prin acestea ceva 
nou, reamintesc doar unele a- 
devăruri care citeodată sînt 
uitate sau neglijate, ceea ce 
duce la absolutizarea unor ex
periențe și considerarea lor ca 
general valabile și universal 
obligatorii- După • părerea 
noastră, acesta este unul din 
factorii care au contribuit nu 
puțin la divergențele de as
tăzi.

Modul diferit de a acționa 
tatr-o anumită situație sau de 
a aborda o anumită problemă 
nu trebuie să constituie obi
ect de dispută Intre partidele 
comuniste și muncitorești. Noi 
apreciem faptul ta proiectul 
de document prezentat Con
sfătuirii, pornind de la ma
rea disvrsitate ta care par
talele comuniste iți desfă
șoară activitatea, sublinia
ta dreptul fiecărui partid 
de a-și elabora pe de
pun independent politica. 
ronduri ntta-ee după prind- 
ptie marxism-leninismUui.

Fiecare partid poartă răs
punderea ta fața clasei mun
citoare, a propriului popor, și. 
ta acei ap timp, fa fața mișcă
rii eomtmrste și muncitorești 
internaționale, pentru modul 
ta care-ți duce la tadeplinire 
sarctaiie revoluționare. ta 
care înfăptuiește idealurile 
ș: aspirații» celor ce muncesc. 
Cu cit fiecare partid iși În
deplinește mal bine răspun
derile față de dasa munci
toare p poporul din care face 
parte, cu atit crește încrede
rea maselor ta politica sa, se 
afirmă tot mai puternic rolul 
său de avangardă. sporește 
prestigiul miștani comuniste 
p aumâtoreștL In aceasta 
constă principala contribuție a 
fiecărui partid la cauza co
mună a socialismului și co
munismului, la întărirea for
ței și coeziunii intemațiouale 
i rnișcării comuniste și mun
citorești.

Experiența istorică 1 arătat 
justețea concluziilor la care au 
ajuns de mult partidele co
muniste, ta date fiind deose
birile adinei fa nivelul și că
ile istorice de dezvoltare a di
feritelor țări și diversificarea 
crescindă a procesului revolu
ționar, care impune partidelor 
comuniste abordarea de sine 
stătătoare a sarcinilor con
crete, nu este necesară exis
tența nici unui centru condu
cător.

In perioada actuală, de 
mari prefaceri economice și 
sociale, de puternică afirmare 
■ forțelor revoluționare, este 

necesar să existe contacte bi
laterale și multilaterale, le
gături și discuții între parti
dele frățești asupra probleme
lor ideologice și politice ale 
mișcării comuniste și munci
torești, ale luptei revoluțio
nare împotriva imperialismu
lui, pentru socialism, demo
crație și pace. In legătură cu 
aceasta, dorim să subliniem că 
partidul nostru concepe reu
niunile internaționale ale par
tidelor comuniste, nu ca fo
ruri chemate să elaboreze do
cumente cu caracter progra
matic, obligatorii pentru toate 
partidele, să stabilească di
rective și linii normative. Ast
fel de reuniuni au meni
rea să asigure un schimb liber 
și principial de păreri între 
participanți, pentru stabilirea 
unor puncte de vedere și obi
ective comune în problemele 
fundamentale, de interes ge
neral, urmînd ca fiecare par
tid să hotărască de sine stătă
tor asupra modului concret în 
care va acționa.

Este pozitiv faptul că docu
mentul prezentat Consfătuirii 
afirmă necesitatea soluționării 
problemelor divergente din 
mișcarea comunistă și munci
torească pe calea discuțiilor și 
conlucrării tovărășești. Consi
derăm că este necesar ca în 
activitatea noastră practică să 
acționăm în acest spirit și să 
depunem eforturi în acest 
sens.

Politica partidelor comunis
te este supusă verificării vieții 
și controlului opiniei publice. 
Oamenii ne judecă nu după 
declarații de bună intenție — 
se spune doar că și drumul 
spre iad este pavat cu bune 
intenții —. ci după fapte, după 
felul cum acționăm în înfăp
tuirea politicii noastre. De a- 
ceea vom acționa pentru ca 
Intre vorbele, declarațiile și 
faptele noastre să existe o 
strînsâ concordanță.

Unitatea generală a mișcării 
depinde în mod hotărîtor de 
unitatea și coeziunea fiecărui 
partid In parte, de forța sa 
organizatorică, politică și ideo
logică. Cu cit fiecare partid 
este mai puternic și mai unit, 
cu atît mai trainică este unita
tea mișcării comuniste și mun
citorești. De aceea, în relațiile 
dintre Dartide nu trebuie ad
mise sub nici un motiv ac
țiuni menite să ducă la slăbi
rea unității și capacității de 
luptă a unui partid sau altuia. 
In legătură cu aceasta, consi
deram câ fiecare partid are 
dreptul să ia măsurile cores
punzătoare pentru apărarea u- 
ni tății sale.

In document se subliniază 
că neparticiparea unor par
tide la actuala Consfătuire 
nu trebuie să impieteze asupra 
legăturilor frățești și a colabo
rării internaționaliste cu ele. 
Aceasta este o problemă prin
cipială deosebit de importantă. 
Este fatr-adevăr dreptul fiecă
rui partid de a decide asupra 
participării sau neparticipării 
la reuniuni internaționale ale 
mișcării comuniste ; de ase
menea. absența unui partid de 
la aceste intilniri nu trebuie 
să afecteze relațiile tovărășești 
intre partide, dezvoltarea co
laborării dintre ele, acțiunile 
lor comune. Atașamentul unui 
partid față de internaționalism 
nu rezidă fa participarea sau 
neparticiparea ia fatilnirile și 
consfătuirile internaționale, ci 
fa modul ta care, prin în
treaga sa activitate, ser
vește cauzei revoluționare a 
clasei muncitoare, a poporului 
său, cauzei general' a socialis
mului în lume. De aceea con
siderăm că documentul pe 
care II vom adopta trebuie să 
sublinieze cu toată claritatea 
necesitatea dezvoltării conti
nue a colaborării dintre toate 
partidele comuniste și munci
torești

Partidul nostru va intensifi
ca și In viitor colaborarea cu 
toate partidele frățești — atît 
cu cele prezente la această 
consfâtuire, cît și cu cele care 
nu participă la lucrările ei — 

cu toate forțele antiimperialis
te, avlnd convingerea că în a- 
cest fel Iși îndeplinește înda
torirea de detașament activ al 
luptei împotriva Imperialis
mului, pentru socialism, pace 
și progres social.

Stimați tovarăși,

Examinînd proiectul de do
cument în forma actuală, de
legația Partidului Comunist 
Român consideră că el poate 
fi luat ca bază de lucru pen
tru Consfătuirea noastră.

Apreciem faptul că pentru 
elaborarea proiectului de do
cument supus spre dezbatere 
Consfătuirii s-a depus o mun
că intensă, că reprezentanții 
partidelor — între care și re
prezentanții partidului nos
tru — care au participat ta lu
crările comisiei pregătitoare 
au făcut un amplu și rodnic 
schimb de păreri care a con
tribuit la apropierea unor 
puncte de vedere. Noi apre
ciem că proiectul de document 
conține o serie de idei juste, 
conturează o serie de sarcini 
generale importante ale luptei 
împotriva imperialismului; 
considerăm pozitiv că proiec
tul nu cuprinde referiri cri
tice sau condlamnări la adresa 
nici unui partid. Dar, el con
ține și unele aprecieri care, 
după părerea noastră, se cer 
îmbunătățite. In acest sens, 
delegația partidului nostru 
prezintă propuneri corespun
zătoare. Este necesar ea ma
terialele Consfătuirii să re
flecte pozițiile comune, dorin
ța spre unitate — și, de aceea, 
sînt de acord cu acei tovarăși 
care au cerut aici ca în docu
mentul principal să fie înscri
se acele probleme în care s-a 
ajuns ia concluzii comune, lă- 
sîndu-se la o parte acelea 
unde persistă deosebiri de 
vederi.

Stimați tovarăși.

Aniversarea a 100 de ani 
de la nașterea lui Lenta — 
eveniment istoric de Impor
tanță mondială — trebuie să 
se desfășoare sub semnul în
tăririi unității forțelor revo
luționare, al intensificării 
luptei antiimperialiste, pentru 
dezvoltarea șl îmbogățirea 
teoriei noastre despre lume și 
viață, pentru a duce mai de
parte steagul invincibil al în
vățăturii marxist-leniniste, co
respunzător noilor condiții e- 
xistente azi în lume. Apre
ciem că acesta va fi cel mai 
bun omagiu adus memoriei 
lui Lenta.

Mișcarea comunistă și mun
citorească se află astăzi în 
fața unor sarcini de uriașă 
responsabilitate istorică. Epo
ca pe care o trăim impune 
tuturor comuniștilor să se 
ridice deasupra oricăror di
vergențe și animozități, să 
pună mai presus de ceea ce 
îi desparte și care este tre
cător și secundar interesele 
generale ale clasei muncitoa
re, ale popoarelor, ale luptei 
antiimperialiste, ale cauzei 
socialismului și comunismu
lui.

Partidul Comunist Român 
nu va precupeți eforturile sale 
și va acționa cu toată ener
gia și fermitatea și în viitor 
pentru victoria luptei antiim
perialiste mondiale, pentru u- 
nitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțe
lor care militează în marele 
front al socialismului, progre
sului și păcii, pentru co
existență pașnică și destin
dere internațională.

In încheiere, doresc să mul
țumesc Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice pentru condițiile 
create în vederea bunei des
fășurări a Consfătuirii, pen
tru ospitalitatea ce ne-a fost 
acordată. Adresăm, de aseme
nea, din partea Partidului 
Comunist Român și a între
gului popor român un mesaj 
de solidaritate internationalis
ts tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, împreu
nă cu urări de succes în 
lupta pentru cauza socialis
mului, progresului social și 
păcii în lume I
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Creșterea eficientei economice
CRONICA FL

AL PARTIDULUI

„Creșterea permanentă a eficienței economice — factor hotărîtor al dinamismului economic — t<-' . să stea la
baza întregii activități economice. Este nece sar ca în toate ramuri le și întreprinderile accelerată viteza
de rotație a fondurilor materiale și bănești, să se intensifice preocup area pentru fol»'*  . cu maximum de randa

*) Nations Unles „Buletin e- 
conomique pour l’Europe*1» voi. 
13, nr. 2f p. 69,

ment a mijloacelor de producție, pentru economisirea fondurilor materiale, red’- .a preț ului de cost și crește
rea rentabilității". --

(Din proiectul Directiua^ ^țțrrsului al X-lea al Partidului Comunist Român, privind pla
nul cincinal pe anat ~~ -WS p liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe pe
rioada

„Un film trebuie să fio 
fel de sonerie de al^' 
să-i ajute pe oav ~^erve
mai bine vi''' lor; care

£ nu le ‘ ^edeauna soluțiile 
’• -.ar fi în drept să le

dar care îi forțează să-și 
păscută privirea' — aceasta este 

una din multele declarații făcute 
de regizorul Alain Resnais pen- 

QP tru a și explica operele unui pu
blic pe drept derutat de ma- 
niera în care cineastul își rea- 
Uzează filmele. O totală de dra
matizare, o „construcție" mereu 
animată — iată primele impresii 
—• și uneori și ultimele — des
pre „Hiroșima dragostea mea"

- și mai ales despre „Anul trecut 
C la Marienbad“.

Ultimul e filmul rătăcirilor în- 
ir-o memorie a imaginației, film 

O a cărui structură, în pofida 
lipsei sale de logică, are ca punct 
de plecare o bază convențională

.^me ci de dat curs, paralel 
ort alături de film, unui stimulent 
la o subiectivitate atroce. Avem 
de răspuns unei sonerii de alarmă 
care să ne țină continuu încor
dați într-o emoție pură in care 
se alătură și zgomote și discon
tinuități ale memoriei, fantastica 
planuri ale imaginației ori ne
egalul ritm al formelor în spațiu. 
E o risipă, în acest sens, filmul 
lui Resnais, o risipă necontrolntâ 
a imaginației, aproape un delir. 
Aproape, intrucît convenția tri
unghiului ne reîntoarce mereu 
la realitatea unui mediu în care 
plutesc, uneori la propriu, perso
najele fără nume ale acestui 
film.

Hotelul mobilat pe gustul 
greoi al unui ev trecut și unde 
vizitatorii, într-o costumație de 
un lux amintind procesiuni fu
nerare, se privesc fără să spună 
nimic, chiar și cînd vorbesc, de-.

Prof. univ. dr. VASILE RAUSSER

Formele si metodele conduci: 
economice au un Fiii de o preg

nantă importanță
Alături de factorii obiec

tivi al ridicării eficienței e- 
conomlce un rol de o preg
nantă importanță revine șl 
factorului subiectiv și în pri
mul rînd formelor și meto
delor conducerii planificate 
a economiei naționale- Rolul 
deosebit de Însemnat al a- 
cpstuî factor a fost pe de
plin demonstrat de efectele 
pozitive care le-au avut mă
surile Inițiate de partidul șl 
statul nostru, pe de o parte 
pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii și 
pe de alta, pe un plan mult 
mai larg, pentru perfecționa
rea conducerii și planificării 
economiei naționale. cores
punzător stadiului său actual 
de dezvoltare. Apreciind a- 
cest rol. Tezele Comitetului 
Central al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea subliniază 
faptul că în vederea valori
ficării mai depline a avan
tajelor orînduirii socialiste, 
un loc important îl va ocupa 
și în viitor perfecționarea 
continuă a formelor și meto
delor de conducere și orga
nizare a economiei națio
nale. Măsurile inițiate pe 
baza hotăririlor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale var fi continuate 
șl dezvoltate pe baza roa- 
cluiiilor desprinse din expe
rimentările in cin.

In condițiile econoMăel 
moderne. de o deooeMtă 
complexitate, ia caatiaaă 
accentuare, eaadaeerea nni- 
tară, cenștientă. a ia~i— 
hlului proceselor eeaaoMăre, 
sincronizarea deplină a >ee*-  
tora, prezintă a deosebiți 
importanță pentru baaa 
tsaepemre a bmmIshM 
economiei națianale A Tind 
în vedere această ecrinșă ea 
caracter obiectiv peafra 
orice economie modersă is 
Tezele Comitetalai Central 
este înscrisă seemuiea 
creșterii rolului > Iz axial da 
stat în coordonarea niiară 
a întregii economii. In diri
jarea conștientă a prWsrttel 
și repartiției. In aeelari limp 
economia coc ia listă calicită 
pentru buna decfăgnrare a 
proceselor economice ea a- 
ceastă dirijare conștientă d 
fie realizată cu ajntorai pb-- 
ghiilor economice și na al 
metodelor de natară admi
nistrativă care na t«» de- 
cît să ducă la reducerea ini
țiativei și răspunderii is I»- 
depHnirea sarcinilor In ess- 
cordantă cu acest deziderat. 
Tezele Comitetului Central 
prevăd utilizarea mai efi
cientă a pfrghiilor financia
re, extinderea sferei crediis- 
lui bancar, folosirea ntl 
părți a beneficiilor petic

plan pentru stimularea ma
terială a colectivelor de 
manei.

Inființarea experimentală 
a primelor centrale indus
triale permite să m obțină 
concluzii deosebit de utile cu 
privire la optimizarea func
ționării mecanismului aces
tor mari unități economice, 
urmi nd ca pe această bază 
să fie continuat procesul de 
munca al întreprinderilor in 
asemenea unități eu largi 
competențe, in mixară să re
zolve problemele complexe 
pe care le ridică producția 
moderni.

Deoarece, o condiție nece
sară pentru desfășurarea op
timă a producției moderne o 
constituie stimularea iniția
tivei și răspunderii colective
lor de muncă, operativitatea 
deosebită în luarea decizii
lor, Tezele Comitetului Cen
tral inserează ca o principală 
orientare asigurarea condiții
lor pentru exercitarea unor 
drepturi și atribuții tot mii 
largi ale Întreprinderilor in 
organizarea, conducerea și 
planificarea producției, în 
finanțarea activității econo
mice, eliminarea practicilor 
birocratice care frinează re
zolvarea eficientă și opera
tivi g probierneisr « m 
Ivesc In activi iasca tutrzprfa- 
derilar. ere făt e ea roăsM

In ccntexx^ _ *x!  al 
perfecțiao*-"  tindelor de 
cvad*"'  . ptauifîeare a e- 

ua|ianale, de orga- 
rfzare științifleă a predac
ției «| mucii un Ine aparte 
ii are a ist «mul informațional 
economie. Această asociere 
•e explică Integral prin aceea 
că ecsMsaia medersă. com
plexă, en numeroase Inter
dependente. străbătută de 
fluxuri materiale și valorice 
fn cele mai variate senuuri. 
n- poate fi organizată și 
condusă eficient fără o per
manentă informare, operati
vă. exactă, de calitate și 
care să furnizeze temeiul 
deciziilor la toate nivelele 
de conducere, ca și al opți
unilor economice la nivel 
macro si microeconomic.

Pi intre fenomenele carac
teristice societății contem
porane. a căror explicație tre
buie cântată in d.mențiunile 
și profunzimea actualei re
velații tehnîeo-știintiflee se 
înscrie instaurarea energică 
a unei discipline noi — in
formatica — cn largi și spec
taculoase aplicații in econo
mie. Beneficiind de snrijinul 
ciberneticii, al metodelor 
matematice moderne, al au
tomatizării, ca și de cel al 
modelării matematice a fe
nomenelor economice, infor
matica a modificat radical 
reprezentarea unui sistem in
formațional economic, tn di
recția conceperii acestuia ca 
un ansamblu integrat de

mijloace și procedee de cap
tare. Iransmiierv. prelucrare, 
valorificare și păstrare a in
formației. Finalitatea unui a- 
semenea sistem informațional 
economie — pasibil și com
patibil eu economia socialistă

al X-lea al Tartidulul Co
munist Român privind pla
nul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980 
se prevăd sarcini importante

Conf. univ. VLADIMIR TREBICI

Un sistem informațio

nal adaptat cerințelor 

unei economii moderne
— cate eibernelizarea sa. In 
telul acesta sistemul infor
mațional economic Iși rea
lizează eficiența maximă in 
conducerea și planificarea 
economici naționale.

Ținind seama de aceasta. 
In țara noastră se desfășoară 
a amplă acțiune de perfec
ționare a sistemului informa
țional economic, cuprinzind 
obiective și priorități, orga
nizate Judicios. In proiectul 
de Directive ale Congresului

în legătură cu extinderea 
tehnicii de calcul și crearea 
progresivă a sistemului na
țional de prelucrare a date
lor, promovarea ciberneticii 
și Informaticii in producție 
șl gestiune, a căror traducere 
în viață se face pe baza 
programului privind dotarea 
economiei naționale cu echi
pamente moderne de calcul 
și prelucrare a datelor. în
tocmit pentru perioada 1967— 
1975.

înfăptuirea unui sistem in
formațional economie, cu o 
bază tehnică modernă, aceea 
a calculatoarelor electronice, 
presupune ca o măsură pre
liminară raționalizarea șl 
perfecționarea fluxurilor In
formaționale în economia na
țională, organizarea valorifi
cării optime a informației, 
potrivit capacității de dispo
ziție a fiecărei trepte în 
conducerea economiei națio
nale. Aceasta solicită, în con
tinuare, folosirea de metode 
moderne ca cercetările ope
raționale, cibernetica econo
mică, planometrla, metodele 
previzionale, modelarea ma
tematică, indispensabile unei 
folosiri eficiente a informa
ției economice.

In acest cadru complex de 
relații și interdependențe, 
sistemul informațional eco
nomic, asoclindu-și tot ceea 
ce știința și tehnica modernă 
pune la dispoziție, devine 
ceea ce trebuie să fie în eco
nomia socialistă : un instru
ment eficient, operativ, de 
informare științifică asupra 
fenomenelor și proceselor 
din economia națională, con
diție esențială pentru exer
citarea unei conduceri rațio
nale, a economiei naționale, 
a ramurilor ei, a tuturor U- 
nitSțîlor economice.

® Anul trecut la Marienbad:

’ „Un mecanism care

’ macină in goi(i

Creșterea permanentă a 
eficienței economice — fac
tor hotărîtor al dinamismu
lui economie — nu poate fi 
desprinsă de aprovizionarea 
cn materii prime, materiale, 
energie și utilaje ; «provizio
narea ia terrine chiar In mo- 
menieie -cheie ale piwwlm 
4e ptadneere fl reafimre a

existente sau care se vor 
crea. Concomitent cu lărgi
rea bazei proprii de materii 
prime un accent deosebit se 
va pune pe folosirea rațio
nală a resurselor materiale, 
pe extinderea folosirii înlo
cuitorilor de materiale defi
citare și din im^ert. pe or-

bustibil, energie, ținind. sea
ma totodată de implicațiile 
progresului tehnic în dota
rea întreprinderilor, în teh
nologia de fabricație și în 
calitatea produselor, în or
ganizarea producției șl a 
muncii.

In vederea unei desfățu-

sursele de aprovizionare ne
cesare desfășurării ritmice a 
activității productive.

Concomitent cu asigurarea 
bazei materiale și stabilirea 
surselor din care se va rea
liza aprovizionarea, proiectul 
de Directive ale celui de-al

raw rr*w  Ox TraHx Caaxd-

me bMMrfvA a îi. i i 1-tt 
âo aea e ura Meatră.

4e pMntțk

X-lea CongTes 
prevede luarea

al P.C.B. 
de masuri

Dr. D. FUNDĂTURĂ
&fclor ipTT ia CoMttrfrf 4» Stat ai FlmiftcM

Obținerea rezultatelor optime in 
procesul de producție depinde 
și de perfecționarea sistemului 

de aprovizionare

pentru perfecției rea In con- 
fruare a cadrului organiza
toric in care m înfipt _.e«:c 
procesul de aprovizionare 
tehnico-mate riali. simplifi
carea relațiilor In circulația 
bunurilor materiale, precum 
și pentru întărirea discipli
nei de plan și contractuale. 
Contractele economice de
durată vor trebui să devină
un instrument de bază în

clasică, conflictele în jurul unui 
A triunghi: el, ea, celălalt. De aici 

o posibilă realitate a dragostei 
eroului principal pentru o fe- 

® meie modelată continuu, în ima
ginație bineînțeles, după capri
ciile unei subiectivități maligne. 

Q O voce, a aceluiași erou, după 
o lungă, livrescă și frumoasă in- 
iroducere prin care ni se i- 

0 dentifică locul in care se petrece 
acțiunea — cu repetări de fraze 
in ritmul legănat al poemelor 

A în proză — ne detaliază ceea 
ca nu i-a petrecut dar, gi aici

gnnizarea mai bună a circx- 
kaliei bunurilor materiale.

Tna din căile principale 
pentru acoperirea necesaru
lui de materii prime, se sub
liniază fn proiectul de Di
rective, • constituie reduce
rea consumurilor specifice in 
toate domeniile productive, 
Mlgwrindu-se pe această bază 
scăderea ponderii cheltuieli
lor materiale in produsul so
cial și creșterea productivi
tății muncii sociale. Această 
acțiune va fi susținută de a- 
geiarea pe baie științifice a 
normelor de consum de ma
terii prime, materiale, com-

rări normale a procesului de 
aprovizionare va trebui să 
se treacă la constituirea unor 
stocuri e ce no mi ce, Judicioa 
dimensionate in raport cu 
necesitățile reale ale consu
mului, astfel incit să se rea
lizeze continuitatea activită
ții productive cu imobilizări 
minime de resurse materiale 
și financiare.

Precizarea cadrului gene
ral de dezvoltare in perspec
tivă a economiei creează 
condițiile pentru stabilirea 
unor relații economice de 
lungă durată, astfel incit să 
se asigure cu certitudine

fundamentarea și realizarea 
planului, in formarea unor 
relații stabile de aprovizio
nare și desfacere. încălcarea 
disciplinei de plan și con
tractuale va trebui să anga
jeze materia] răspunderea 
colectivelor sau persoanelor 
care se abat de la clauzele 
stabilite, urmi nd ca acestea 
să suporte daunele pe care 
le-ar produce prin nerespec- 
tarea obligațiilor ce le re
vin.

Căile prin care aprovizio
narea tehnico-materială ac
ționează asupra creșterii efi
cienței economice sînt mul
tiple ; corelarea continuă a 
nevoilor de consum cu posi
bilitățile acoperirii lor ma
teriale. conjugată cu o ac
țiune stuținxtă de Îndruma
re, coordonare ți control 
precum șl de prevenire a 
eventualelor întreruperi a 
ritmului narmil de producție 
și aprovizionare, așa cum 
reiese din prevederile Direc
tivelor, va contribui din plin 
la îmbunătățirea permanentă 
a renltatelar activității în
treprinderilor șl ramurilor 
din economie.

aia noutatea pe care vrea s-o 
hnpund regizorul, se putea con- 
ramu intr-uns din multiplele va
riante propuse acum fragmentar.

Un film deci al „neîntîmplă- 
rilor" unei iubiri care, nu nu
mai că nu ne aduce soluția, nici 
cea pe care am fi în drept s-o 
așteptăm (dar care ar fi soluția 
în aceste condiții ?) și nici alta, 
neașteptată, dar nici nu ne ascu
te privirea oricît ne-am forța. 
Nu avem de descifrat un sens

vine locul unei penitențe colective 
din care singura formă de eva
ziune este această încercare de 
a iubi în imaginație, de a pro
pune o fericire sau o dramă in 
afara realității.

„Marienbad e un film deschis, 
care propune fiecăruia o alegere", 
avertizează circumspect regizorul. 
Atunci alegerea, dincolo de o 
imagine cinematografică „satu
rată" de frumos (operator Sdihd 
Vierny), de interpreți excelflU 
precum Delphine Seyrig, Gior’ 
gio Albertazzi, Sacha Pitoeff, ră- 
mine tnfr-un fel acea exp^n^tă 
de Guido Aristarco, la 
dăm adeziunea : „Putem fi 
zați, putem rămine fermecați în- 
ir-un prim moment, de arabes
cul curios al filmului, dar toate 
acestea nu reprezintă altceva de
ed tocmai rezultatul unui me
canism — dacă vrem, ingenios, 
foarte abil — care macină in 
gor.

TUDOR STĂNESCU

• AL IX-LEA CONCURS AL FORMAȚIILOR MUZICAL-

Q COREGRAFICE
Al IX-lea Concurs al for- 

A mațiilor muzieal-coregrafice 
” de amatori, organizat de Co

mitetul de Stat pentru Cultură 
A și Artă, Uniunea Generală a 

Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii 

£ Tineretului Comunist șl 
U.C.E.C.O.M., în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberă- 
rii patriei se apropie de prima 
lui etapă superioară — faza 

_  interjudețeană, care se va des- 
™ fășura în perioada 14 iunie —

15 iulie în următoarele 10 
® centre de concurs: Brăila,

Tr. Severin, Arad, Botoșani,

DE AMATORI
Bacău, Mediaș, Pitești, Satu 
Mare, Sf. Gheorghe, București. 

Pe ansamblul ei. apropiata 
fază interjudețeană, va întruni 
aproximativ 1 000 de formații 
clasate pe primul loc la faza 
anterioară. în afara colecti
velor promovate la faza 
precedentă, se vor mai întîlni 
la această etapă și formațiile 
laureate ale concursului pre
cedent. Cele mai bune forma
ții de amatori vor fi promo
vate apoi la faza finală care 
va avea loc în august la Bucu
rești.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)

greșul general al umanilălii. ta 
schimbul de bunuri materiale și 
spirituale pe plaa mondial”.

Crearea si dezvoliarea unei 
industrii moderne, puternice, ca
pabile să exercite rolul condu
cător In economia naționali, să 
asigure premisele construirii ba
zei tehnico-materiale a gocialii- 
mului, să asigure creșterea ar
monioasă, echilibrată, pe o li
nie ascendentă și în ritm rapid 
a întregii economii naționale, 
sporirea continuă a productivi
tății muncii sociale, dezvoltarea 
intensivă șf complexă a agri
culturii, să determine progresul 
întregii societăți și ridicarea ni
velului de trai al poporului, re
prezintă o necesitate obiectivă.

Această necesitate a fost În
țeleasă de multi patrioți lumi
nați din trecut, de oameni de 
știință progresiști, care au vă
zut în crearea unei industrii na
ționale, calea spre progres a po
porului român. Mihail Kogălni- 
ceanu, B. P. Hașdeu. P. S. Au
relian, A. D. Xenopol și alții au 
susținut cu înflăcărare ideea in
dustrializării României, au de
monstrat științific avantajele e- 
conomice, sociale și politice ale 
acesteia, rolul ei în valorifica
rea bogățiilor naturale si în a- 
sigurarea independenței econo
mice și politice. Această idee 
însă a putut să fie Înfăptuită 
abia In condițiile României so
cialiste prin traducerea în fapt 
a politicii Partidului Comunist 
Român.

Linia generală a industriali
zării socialiste și-a găsit con
cretizare în planurile de dez
voltare economică a țării. De 
ea sînt legate rezultatele obți
nute de România în toate dome
niile construcției socialiste la o- 
rase si sate. în procesul de in
dustrializare socialistă, industria 
|-a dezvoltat într-un ritm rapid, 

oei ce 1-ș paru «S-"' exer
cite tot nai eCeieat roiul de r>- 
nrl coodudumrv a economiei 
na ți aule.

Ritoiunle de dezvoltare a in
dustriei — expresie a unui di
namism firi precedei: in isto
ria economiei noastre naționale, 
și care ne aji<nri unul din pri
mele locuri in lume — au fost 
diferențiate, din a mi-a cea mai 
rapidă avind-o ramurile ho’âri- 
toare pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale ■ socialismu
lui : industria energetică, side
rurgică. construcții de mMini șl 
chimică. La o creștere de 12 ori 
a producției globale industriale 
în anul 1987 față de 1938. pro-

IND US TRIALIZAREA
ducțîa industriei energiei elec
trice și termice a crescut de 39 
ori, a construcțiilor de mașini 
și de prelucrare a metalelor — 
de 31 ori, a metalurgiei feroase 
— de 16 ori. a chimiei — de 52 
ori. Producția globală a anului 
1968 este mai mare decît cea 
obținută în decursul primului 
cincinal 1951—1955. Ritmurile 
medii anuale înalte — trăsătură 
caracteristică a peisajului nos
tru industrial — sînt proprii tu
turor ramurilor industriei. în
tr-o ierarhie rațională, stabilită 
în funcție de locul și importanța 
ramurilor : la un ritm mediu 
anual pe ansamblul industriei în 
perioada 1951—1967, de 13.2 pro
cente industria energiei electri
ce și termice s-a dezvoltat îu- 
tr-un ritm mediu anual de 17,6 
procente, construcții de mașini 
șl de prelucrare a metalelor — 
de 18,2 Ia sută, chimia — de 
22,3 la sută. Subliniindu-se rit- 

msxrfle laalte de dezvoltare a 
md^triei. Intr-un raport al di- 
vixzei ae stoaii a comisiei eco- 
rorr.-re a O N.U. pes^ru Europa 
<e arăta : JÎDeaiirj se gitaeaxă 
in rinaul economiilor celor mai 
dinamice a:r. Europa*.*)

Rfîmor-Je iaake de dezvoltare 
a industriei au avut profunde 
••npiicaui ecoeocmre si sociale. 
S-a schimbat structura pe ra
muri a industriei In sensul 
creșterii greuîitii specifice a 3- 
ceLor ramuri, cârora u s-au 
a:riboit sarcini ma! importante 
!n procesul industrializării so
cialiste și a foct imprimat un 
dinamism energic întregii eco
nomii naționale. Insotit de de- 

pLaxări calitative în structura 
produsului social.

Dezvoltarea cu prioritate a 
producției mijloacelor de pro
ducție a avut ca urmare creș
terea ponderii grupei de ramuri 
A de la 45.5 la sută cit repre 
zenta in anul 1938 la 63,8 la sută 
In anul 1967. Cele patru ramuri 
care au un rol hotărîtor pentru 
progresul întregii economii n& 
ționale — industria energetică, 
metalurgia feroasă, construc
țiile de mașini și chimia 
și-au sporit greutatea specifică 
în producția globală industria 
lă de Ia 18 la sută In anul 1938 
la 41,6 la sută în anul 1967, ceea 
ce reflectă procesul de moder 
nizare a industriei, premisa 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități.

Rolul de ramură conducă
toare a economiei naționale pe 
care l-a dobîndit industria ca 
rezultat al dezvoltării ei, se ma
nifestă pe multiple planuri. 
Astfel in perioada 1938—1967 
industria și-a sporit contribuția 
la produsul social total de Ia 39 
procente la 59 procente, iar la 
venitul național de Ia —30,8 
procente la 51.7 procente.

Industrializarea socialistă a 
contribuit la o mai rațională 
repartizare teritorială a forțe 
lor de producție, și. prin ur 
mare, la o valorificare superi
oară a resurselor naturale, la o 
îmbunătățire substanțială a 
aparatului de producție, la în

zestrarea tehnică a muncii ne
cunoscută tn trecut de țara 
noastră, la îmbunătățirea struc
turii pe ramuri a populației o- 
cupate, la Intensificarea proce
sului de urbanizare, de trans
formare a orașelor în puternice 
centre economice-culturale șl 
ca un corolar la toate acestea, 
la creșterea nivelului de trai 
material și cultural al oameni
lor muncii.

Realizările obținute pînă In 
prezent constituie o temelie pu
ternică în opera de apropiem 
în măsură tot mai mare a țării 
noastre, de nivelul statelor dez
voltate din punct de vedere a- 
conomic.

Cu spiritul profund realist 
care-I caracterizează, Partidul 
Comunist Român consideră că 
mai sînt necesare încă noi și 
susținute eforturi pentru a dez 
volta în continuare reallzărilo 
obținute. Or, condiția hotărî- 

toare pentru atingerea acestui 
scop rămine industrializarea. 
Rehefînd acest adevăr funda 
mental. Tezele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al X-lea 
al Partidului, subliniază : „Con
tinuarea fermi a politicii mar- 
xist-leniniste de industrializare 
socialistă va constitui pivotul 
progresului general al societă
ții noastre. Partidul promovea
ză înfăptuirea industrializării 
într-o concepție unitară și de 
lungă perspectivă pornind de 
la condițiile concrete ale țării, 
de la experiența acumulată pe 
plan național și internațional, 
avînd in vedere necesitatea va- 

lorificSrii eficiente » resurselor 
naturale, precum și participa- 
rea mai activă a României la 
schimbul de valori mondial".

In cadrul acestei linii de sin
teză a construcției economico 
stabilită de Teze, Proiectul de 
Directive ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile di ■ 
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 
1976—1980, stabilesc sarcini can
titative și calitative care carac
terizează atît procesul indus
trializării în ansamblu cît șt 
dezvoltarea fiecărei ramuri in 
dustriale in parte, sarcini a că
ror îndeplinire va asigura creș
terea potențialului economic al 
țării noastre. Două sint trăsă
turile principale ale dezvoltării 
industriei în viitorul plan cin
cinal ! realizarea în continuare 
a unor ritmuri susținute de 

creștere a volumului producției 
și îmbunătățirea structurii a- 
cesteia.

La temelia industrializării so
cialiste stă In continuare dez
voltarea cu prioritate a indus
triei grele. La o creștere a pro
ducției globale industriale In 
1971—1975 de 50—57 la sută cu 
un ritm mediu anual de 8,5—9.5 
la sută, producția ramurilor in
dustriale producătoare de mij
loace de producție va crește 1n 
medie pe an cu 9—10 la sută, 
iar producția ramurilor produ
cătoare de bunuri de consum 
cu 7—8 la sută. In cadrul indus
triei grele ritmuri și mai rapi
de vor avea ramurile ei de 
bază, de care depinde dezvolta
rea Întregii economii naționale 
și asigurarea neîntreruptă a 
progresului tehnic. Astfel pro
ducția industriei chimice va 
crește pină In anul 197a cu 
85—92 la sută intr-un ritm me
diu anual de 13—14 la sută, pro
ducția industriei construcțiilor 
de mașini cu 72—76 la sută. In
tr-un ritm mediu anual de 
11,5—12 la suta. producția de 
energie electrică cu 5fl—62 la 
sută.

Dezvoltarea industriei în vii
torul plan cincinal — și în ca
zul acesteia dezvoltarea mai ra
pidă a ramurilor hotărîtoare 
ale industriei — vor determina 
creșterea aportului el la spori
rea venitului național, la satis
facerea în mai mare măsură a 
nevoilor producției și de con
sum interne, sporirea In conti
nuare a complexității indus
triei, accentuarea procesului do 
diversificare a producției, dez
voltarea ramurilor și subramu- 
rilor noi, de mare eficiență, va 
permite extinderea cooperării 
și schimburilor comerciale cu 
alte țări. România urmînd să 
ocupe un Ioc tot mai impor 
tant în circuitul economic mon 
dial.

îmbunătățirea structurii pe 
ramuri a industriei în ansamblu 
precum și a structurii interne 
a fiecărei ramuri industriale, 
prin creșterea accentuată a ra 
murilor și subramurilor noi, 
moderne, în strînsă corelație cu 
realizările științei și tehnicii 
pe plan mondial, va asigura va
lorificarea superioară a resur
selor naturale și a capacității 
tehnice a forței de muncă, creș
terea productivității muncii so
ciale.

în cadrul politicii de indus 
triallzare socialistă a României, 
pivotul industriei grele îl con
stituie construcția de mașini 
Ea joacă un rol hotărîtor în 
făurirea unei baze tehnice ma
teriale moderne și in menține
rea dinamismului și moderni
zarea continuă a Întregii eco 
nomii naționale. Producția con
strucțiilor de mașini este orien
tată în viitorul plan cincinal 
spre produse de înaltă tehnici
tate in vederea echipării cu 
tehnica modernă a economiei, 
fructificării concepției tehnice 
de creație și execuție proprie, 
creșterea contribuției acestei 
ramuri la extinderea schimbu
rilor economice externe.

Porrînd de la posibilitățile și 
importanța excepțională pe 
care o are industria chimică 
într-o economie modernă, par
tidul a acordat și acordă în ac
tualul plan cincinal atenția 
cuvenită acestor ramuri. Pro
ducția acestei ramuri va crește 
în perioada 1971—1975 cu 85—92 
la sută Intr-un ritm mediu a- 
nual de 13—14 la sută pe baza 
Sporirii continue a gradului de 
valorificare complexă a unor 
materii prime, îndeosebi, pe 
baza chimizării gazului metan, 
a produselor petroliere și a re
surselor de sare. Directivele 
prevăd asigurarea unuî raport 
normal între îngrășămintele 
cu azot și fosfor, lărgirea ga

mei de produse pentru comba
terea dăunătorilor, sporirea 
producției de biostimulatori ți 
a medicamentelor de uz vete
rinar, realizarea unor produse 
care să înlocuiască pe scară 
mai largă metalul, lemnul, pie 
lea, cauciucul natural.

Scopul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român de 
industrializare socialistă pe 
baza dezvoltării cu precădera 
a industriei grele este asigurai 
rea progresului economic al 
țării, satisfacerea cerințelor, a 
nevoilor pnateriale și culturale 
ale poporului. In acest sens 
Proiectul de Directive acordă o 
atenție deosebită industriei bu
nurilor de consum, ale cărei ra
muri își vor spori producția 
pînă în anul 1975 cu 40—45 la 
sută în industria ușoară și 
35—40 la sută in industria ali
mentară. Paralel cu sporirea 
cantitativă a producției se pre
văd sarcini de diversificare șî 
îmbunătățire a calității produ
selor, extinderea rețelei de spa
țiu și mijloace de transport fri
gorifice și aprovizionarea rit
mică a pîeții în tot cursul anu
lui. zlceste prevederi vor asi
gura satisfacerea In condiții toi 
mai bune a cererii populației 
de produse alimentare.

De remarcat faptul de excep
țională importanță că Proiectu’ 
de Directive prevede în pers
pectivă pînă în anul 1980. <■ 
creștere a producției industrial*  
de 2—2,3 ori față de 1970 accen
tul punîndu-se pe dezvoltarea 
ramurilor hotărîtoare ale eco
nomiei naționale, lucru menii 
să asigure îp continuare dez
voltarea multilaterală a indus
triei, mărirea contribuției sa^< 
la progresul și prosperitates 
economiei românești.
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Lucrările unor comisii permanente 

ale Marii Adunări Naționale
între 7 și 9 iunie a.c., au 

avut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale, ședințe ale u- 
nor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale in 
cadrul cărora au fost exami
nate, din însărcinarea Consi
liului de Stat, unele proiecte 
de decrete.

Comisia pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale, în
trunită sub președinția tova
rășului ' Ghcorghe Vasilichi, 
președintele comisiei, a anali
zat și dezbătut Proiectul de 
decret privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Sanitar Superior. Pro
iectul de decret a fost, de ase
menea, examinat și discutat 
într-o ședință a Comisiei juri
dice condusă de președintele 
comisiei, tovarășul prof. univ. 
Traian Ionașcu.

Proiectul de decret a fost ex
pus în fața comisiilor de tova

Luni la amiază, a plecat la 
Moscova tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
însoțit de consilieri și experți, 
pentru a participa la o ședință 
în cadrul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.) în legătură cu dez
voltarea în continuare a cola
borării economice. și tehnico- 
științifice dintre țările mem
bre ale C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Gheor
ghe Cioară și Petrache Buzo- 
ianu, prim-vicepreședinți ai 
C.S.P., și alți reprezentanți ai 
Comitetului de Stat al Plani
ficării.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai 
ambasadei.

Luni dimineața a plecat la 
Berlin o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovară
șul Mihail Floroscu,, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului Economic, 
care. la invitația C.C. nl 
P.S.U.G., face o vizită in 
R.D. Germană in schimb de 
experiență.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Roman 
Moldovan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Economic, de activiști 
de partid.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. D. Germane la 
București.

La invitația Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
luni seara a sosit în Capitală 
Orban Laszlo, prim-adjunct 
al ministrului culturii din 
RP. Ungară.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost In- 
timpinat de Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură șî 
Artă, de funcționari superiori 
din C.S.C.A.

Au fost prezenți Jozsef 
Vince, ambasadorul R.P. Un
gare la București, și membri 
ai ambasadei.

La concertul de luni seara 
al orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat din Ploiești, 
și-a dat concursul pianista iu
goslavă Zlata Feller.

Conferința de presă 

a tovarășului 

Ion Iliescu
ac ±u aii t at

rășul prof. dr. Marin Voicules- 
cu, adjunct al ministrului să
nătății, care a dat apoi lămuri
rile cerute de deputați

Comisia juridică a examinat, 
de asemenea, Proiectul de de
cret privind ratificarea Con
venției de la Berna pentru 
protecția operelor literare și 
artistice, revizuită și semnată 
la Stockholm la 14 iulie 1967, 
prezentat comisiei de către to
varășul Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și de 
tovarășul Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
care au răspuns la întrebările 
puse de deputați.

Rapoartele comisiilor, expri- 
mînd concluziile cu privire la 
proiectele de decrete exami
nate urmează să fie prezentate 
Consiliului de Stat

(Agerpres)

La Casa ziariștilor din Ca
pitală a avut loc luni seara o 
conferință de presă în cadrul 
căreia tov. Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, a vorbit dpspre 
masa rotundă cu tema ..Rolul 
și contribuția tineretului !a 
asigurarea unui climat de 
pace și securitate în Europa“, 
care se va desfășura la Bucu
rești între 15-20 iunie, din 
inițiativa Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

Au participat ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine, atașați de presă

Răspunzind întrebărilor
puse de ziariști, tov. Ion Ilies
cu a subliniat că apropiata 
reuniune de la București va 
avea un caracter larg, deschis 
șî va prilejui un schimh de 
opinii In legătură cu rolul și 
contribuția tinerilor In efor
tul general pentru destindere. 
Dace și cooperare în Europa. 
El a precizat că pină acum 
și-au anunțat particioarea 
peste 70 de organizații de ti
neret de diferite orientări și 
concepții politice și de diver
se afilieri internaționale.

DEBUTUL UNEI NO! PROMOȚII
DE MUNCITORI

nouă promoție de absolvenți ai Școlii profesionale de uce- 
de pe lingă Șantierul naval din Tr. Severin s-a alăturat.

O 
nici 
intr-un cadru sărbătoresc, colectivelor do muncitori ai Uzinelor 
de vagoane șî Șantierului nava] din localitate. La Uzina de 
vagoane, după cuvîntul cald rostit de secretarul U.T.C. pe 
întreprindere, care a evidențiat răspunderile ce revin tinerilor 
ca membri ai organizației din această mare unitate severi
neana — directorul uzinei Ie-a schițat importantele sarcini ce 
le revin ca muncitori, condițiile care le sint create pentru a-și 
ridica, in continuare, nivelul profesional. Apoi, cinci din proas
peții muncitori au inminat celui niai virstnic, care va părăsi 
peste cîteva zile uzina, bastonul pensiei,- preluînd in schimb 
ștafeta producției. Remarcăm faptul că, dintre cei peste 500 
de tineri uteciști ai Uzinei de vagoane, peste 400 au fost 
instruiți la aceeași școală profesională. In cinstea noilor colegi 
de muncă, un program cultural-artistic și distractiv a încheiat 
ceasurile primei zile de fabrică.

CONCURSUL CULTURAL
ARTISTIC AL ELEVILOR

științific

Un braț-proteză

ridică 25 kg!

EXPOZIȚIA CĂRȚII EDITURII

AUSTRIECE „EUROPA"

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu, a primit luni la amiază 
pe directorul general adjunct 
al Programului Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare
(P.N.U.D.), Myer Cohcn, și pe 
Guillaome de Spoelberch, ad - 
junct al reprezentantului rezi
dent al P.N.U.D. pentru Eu
ropa, care la invitația Ministe
rului Afacerilor Externe fac o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a svut loc o 
convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, in cadrul 
căreia s-au discutat probleme 
privind stadiul executării unor 
proiecte și cooperarea dintre 
România și Programul Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare.

Ministrul comerțului inte
rior, Nicolae Bozdog, a plecat 
luni la Berlin la invitația mi
nistrului comerțului și aprovi
zionării din R. D. Germană, 
Gunter Sieber, pentru a parti
cipa la manifestările ce vor 
avea loc cu prilejul organi
zării expoziției „Rațio ’69“.

A sosit în Capitală delega
ția Tineretului Liber Austriac 
(F.O.J-), condusă de Franz Mi- 
volasch. secretar al C.C. al 

care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va face o vizită in 
țara noastră.

Olimpiada 
internațională

de matematică —
la București

Pînă la 9 iunie cei mai buni 
elevi la matematică din 12 
țări — Anglia, Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, O- 
landa, Polonia, Suedia, Unga
ria și Uniunea Sovietică — 
și-au anunțat participarea la 
a Xl-a Olimpiadă internațio
nală de matematică, ce se va 
desfășura luna viitoare la 
București.

Pe Lingă probele din cadrul 
competiției participanții vor 
viziona filme și spectacole ar
tistice, vor merge in excursii 
pe itinerarii cu prinzi nd cele 
mai frumoase din localitățile 
noastre, se vor intîlni cu co
legi români pentru a le cu
noaște îndeaproape viața și 
preocupările.

Din Comitetul de pregătire 
a viitoarei ediții a Olimpia
dei internaționale de matema
tică fac parte cunoscuți sa- 
vanti români • acad. Gheorghe 
Mihoc, Grigore Moisil, Nico
lae Teodorescu, prof. univ. 
C. Ionescu Bujor și alții.

ANUNȚ
Liceul Industrial de Poștă și Telecomunicații, cu sediul 

in Calea Victoriei 12 (Poșta Centrală), primește înscrieri 
pentru CONCURSUL DE ADMITERE în anul școlar 
1969'1970 la următoarele specialități :

1. Instalații și telecomunicații (băieți)
2. Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații (fete) 
La concurs se pot înscrie absolvenți ai școlii generale

care împlinesc virsta de 17 ani între i ianuarie — 31 de
cembrie 1969. indiferent de localitatea in care își are 
domiciliul.

înscrierile se fac între 1—17 iunie 1969 Ia sediul liceului, 
pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere in original și copie :
— certificat de absolvire (in original) a școlii generale.
Candidații proveniți din promoția anului școlar 1968 1969, 

vor fi înscriși la concurs pe baza adeverinței de promovare 
a clasei a VlII-a, eliberată de școli în acest scop ;

— fișa medicală de la 0—15 ani ;
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului 

radiologie pulmonar (radioscopie, radiografie sau microra
diografie), efectuate cu cel mult 3 luni înainte de concurs.

Concursul de admitere are loc între 19—28 iunie și constă 
din probe scrise și orale la următoarele obiecte :

— Lb. română și matematică din materia claselor V—VIII

Ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. 
Basov, a organizat, luni după- 
amiază, la sediul ambasadei, o 
intilnire prietenească, cu pri
lejul împlinirii a 35 de ani de 
la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și U.RSjS.

Au luat parte tovarășii 
Corneliu Mă n eseu, ministru) 
afacerilor externe, Mihail Ro- 
șianu, președintele Asociației 
Române pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S.. Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu. vice
președinte * al Institutului ro
mân pentru relațiile culturala 
cu străinătatea, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe și alte persoane 
oficiale.

MENDHAM 
SIPWW

• Campionatele balcanice de 
tir și „internaționalele" țării 
noastre au continuat ieri pe 
poligonul de la Tunari. In pro
ba de armă liberă calibru re
dus poziția în picioare, victoria 
a fost obținută de țintașui a- 
merican Riugby cu 380 puncte 
urmat de Writter (S.U.A.) — 
380 puncte și Jegenbrod (R. F. 
a Germaniei) — 379 puncte. 
Proba contind pentru balcania
dă s-a încheiat cu victoria re
prezentantului țării noastre, 
Șandor — 37# puncte Pe echi
pe. a ciștigat România. La po
ziția !n „genunchi" cel mai bun 
rezultat. 396 puncte a fost ob
ținut de Writter (S.U.A). Lon- 
car (Iugoslavia) cu 392 puncte 
a ocupat primul loc în clasa- 
mentul balcanic. Pe echipe a 
cîștigat Iugoslavia. In Drob» de 
3 y 40 focuri armă liberă ca
libru redus, victoria a revenit 
lui Writter (S.U.A.) — 1 167 
fjunețe. Rotaru (România) a rea- 
izat cel mai bun rezultat bal

canic : 1 155 puncte. în sflrșit, 
proba de pistol viteză (duel e- 
limînatoriui — 30 focuri, a fo*t  
dominată de țintașii români M. 
Roșea — 297 puncte ți V. A ta
nas iu. tot cu 297 puncte.

Astăzi. întrecerile continuă 
cu probele de standard 3 x 20 
focuri (b). pistol liber (60 
focuri)și armă 20 focuri (femi
nin și juniori).

• Tntllnirea internațională de 
gimnastică disputată la Buda
pesta intre selecționatele mas
culine ale Ungariei șî Româ
niei s-a încheiat cu victoria 
gazdelor cu scorul de 279.75— 
279. IB puncte. La individual, 
primul Ioc a fost ocupat de 
gimnastul român Petre Miha- 
iuc, care a totalizat 56.50 punc
te. urmat de Bordan <i Kovacz 
(ambii Ungaria) cu 56.20 și res
pectiv 5c. iE puncte.

• La Praga s-a desfășurat un 
concurs feminin de canotaj a- 
cademic. Ia care au participat 
vîslașe din România și Ceho
slovacia. Sportivele românce 
au avut o comportare remarca
bilă, reușind să cîștige toate 
cele patru probe discutate.

în „proba de 4 plus 1 rame, 
victoria a revenit echinajului 
compus din Bardas. Hublea. 
Tarnoviceanu. Husarenco și 
Stoicescu cu timpul de 4'12“6no 
La schif simolu. Elisabeta La- 
zăr și-a adjudecat victoria, 
fiind cronometrată în 4’22*5/10.

Tată rezultatele tehnice înre
gistrate în celelalte două pro
be : 4 plus 1 vîsle : România — 
3’34*6/10;  8 plus 1 : România : 
3’21“5 10.

MARTI ULTIMA
Zi
PRONOEXPRES

Revenim, cum arn promis, 
cu amănunte și din alte cîteva 
locuri unde s-a desfășurat faza 
zonală a concursului cultural- 
artistic al elevilor, organizat 
de C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Invățămtntulul, în colaborare 
cu Comitetul de Stat pentru 
Cultură șl Artă.

Așa dar...
• TIMIȘOARA :

orice — sublinia 
George Sbircea, 
juriului — concursul 
streaza Intensitatea preocupă
rilor artistice In școli și In a- 
fară de ele. Aș aminti, aici, 
formația de dansuri populare 
a Liceului din Ineu, județul 
Arad, cea a Liceului nr. 10 
din Timișoara, formația de 
dansuri populare sirbești de la 
aceeași școală sau dansurile 
maghiare executate de elevii 
Liceului din Jimbolia. Aș mai 
adăuga echipa de dansatori de 
la Liceul pedagogic din Deva. 
(Spre surprinderea mea, m-a 
dezamăgit, la acest capitol, 
județul Caraș Severin, un Ju
deț cu o tradiție de prestigiu 
in dansurile populare româ
nești). Aceeași autenticitate am 
descoperit-o la multi tineri și 
Îndeosebi tinere interprete de 
cîntece populare, unele dintre 
ele demne să apară la televi
ziune : Adriana Lucaci din O- 
răștie. Ana Comeanu de la 
Liceul nr. 1 Caransebeș, acor- 
deonlstul Stefan Chinezu de la 
Grupul școlar profesional mi
nier din Lupeni. Firește, am 
putea nota și unele scăderi, 
datorate concepției instructori
lor care mai consideră că, în 
cadrul concursurilor, spectaco-

„Inainte de 
muzicologul 
președintele 

demon-

DIN POȘTA 
DE IERI

• „MINUTUL ACUZA, 
MINUTUL APLAUDĂ"

Așa șl-a intitulat Comitetul 
U.T.C. al Șantierului Naval Ol
tenița una din inițiativele me
nite să sprijine măsurile pri
vind organizarea științifica a 
producției. La început, noua 
inițiativă s-a materializat prin 
editarea bisâptâmînală a unor 
gazete cu materiale ce dezba
teau fenomenele generatoare 
de irosirea timpului ae muncă, 
însoțite de discuții colective, 
edițiile bisăptâminale și-au 
dovedit eficacitatea : numărul 
intirzLaților de la program a 
scăzut ; de ademenea unele as
pecte ce Influențau negativ 
productivitatea tinerilor.

Noua inițiativă a evidențiat 
Lnsâ șl posibilități inedite pri
vind mobilizarea tinerilor in 
producție. Plecind de ia acest 
considerent, organizatorii pre
conizează ca ,.Minutul acuză, 
minutul aplaudă- să abordeze 
și alte modalități cu un puter
nic potențial educativ. Ceea 
ce de asemenea trebuie „aplau
dat-.

• „SUI GENERIS*

Cu ocazia concursurilor ju
dețene și republicane de nivo- 
znodelism teleghidat, clțiva 
protagoniști poartă numele de 
Ciungan. Nu e un joc al in- 
tlmplării. De ani de zile Ingi
nerul Eugen Clungan, maes
tru al sportului, își dispută 
performanțele cu... propriii 
membri ai familiei — solia 
și doi feciori. întrecerile le-au 
adus numeroase diplome și 
trofee. Aceasta e desigur o re
compensare publică a pasiunii 
ce animă familia de sportivi 
de la poalele Timpei. Dincolo 
de acest rezultat insă, există și 
unul de ordin personal, pe ca
re cei patru navomodeliștl îl 
rezumă concis : folosirea
timpului liber in mod plăcut, 
dezvoltarea dragoste’, pentru 
cartea tehnică — inclusiv o- 
rientarea profesională a celor 
doi băieți — comunitatea de 
preocupări ce întregește armo
nia familială. $i cum pentru 
acest record nu existâ diplo
me, încercăm pe această cale 
să le acordăm una „sul ge
neris*.

lele ample ar putea impresio
na — exemplu montajul „La 
șezătoare*',  susținut de Grupul 
școlar profesional textil din 
Timișoara. Admirabil, specta
colul foarte dens susținut de 
Liceul pedagogic din Oradea* .

e TG. MUREȘ : Tinerii ar
tiști amatori reprezentanți al 
județelor Brașov, Harghita, Si
biu, Covasna șt Mureș au adus 
pe scenă spectacole Individuale 
în regie proprie, îneît varietatea 
întregului program a suscitat 
interes continuu. Repertoriul 
ansamblului artistic al județu
lui Brașov — cor, grupuri vo
cale, recitatori, melodii lăută
rești, cîntece ardelenești, muzi
că clasică, jazz simfonic, dan
suri ritmice, dansuri populare 
cuprinse într-o prezentate dis
cretă — este rezultatul selec
ționării Judicioase dintre cei 
aproximativ 13 000 elevi înca
drați în echipele artistice. Ele
vii județului Harghita și Sibiu 
au purtat mai departe mesajul 
artei prin inspirata prezență a 
grupurilor folclorice, a echipe
lor de fluierași, dansatorilor, 
soliștilor vocali și instrumen
tiști. Județul gazdă a încheiat 
programul cu o simbolică în
lănțuire de dansuri populare 
ale naționalităților conlocui
toare din această zonă.

• CLUJ : Această importan
tă competiție, care a confrun
tat primele valori artistice a- 
firmate pe scenele liceelor sau 
ale școlilor profesionale din ju
dețul Alba, Bistrița Năsăud, 
Cluj, Maramureș, Satu Mare și 
Sălaj s-a impus ca un veri
tabil eveniment cultural. „Va
loarea concursului — ne-a 
spus artistul Septimiu Sever, 
membru al juriului — a fost 
conferită prin participarea la 
acțiunea de valorificare a fol
clorului românesc a unor tineri 
șl talentațl lnlerpreți din nor
dul țării. Au fost spectacole a 
căror varietate, dictata de va
lorificarea unor tradiții loca
le, a asigurat concursului cu
lori distincte șl autentice".

• CRAIOVA : Faza pe zonă, 
desfășurată Ia Teatrul Național 
a întrunit pe cei mai buni ar
tiști amatori elev*  din județe
le Argeș, Dolj, Gorj, Mehe
dinți, Olt șl VÎIcea. Concursul 
a fost dominat de argeșeni 
care au prezentat, așa cum ne 
relata președintele juriului, 
compozitorul Mircea Neagu, 
șeful secției muzicale de la 
Casa centrală a creației popu
lare. un spectacol unitar În 
care concurenții s-au orientat 
bine In alegerea probelor.

In cadrul programului sus
ținut de elevii județului gazdă 
(Dolj) Becul „Nicolae Bălccs- 
cu“ s-a remarcat prin orches
tra și soliștii de muzică ușoa
ră, grupul vocal de muzică 
cultă, corul și fanfara. Din 
celelalte județe am reținut În 
mod deosebit formația de flu
ierași din Horezu, actorii Li
ceului Vasile Roaitâ, dansato
rii din Bâlcești. (județul Vîl- 
cea), echipa de teatru a ele
vilor din Strehaia. corul de 
cameră al Liceului pedagogic 
ți Liceul nr. 1 din Tr. Seve
rin (Mehedinți). corul Liceului 
„Tudor Vladimirescu", grupul 
vocal de muzică ponularâ al 
Liceului „Tudor Arghezi", din 
Tg. Cărbuneștl șl soliștii vo
cali și recitatori din județul 
Gorj. grupul vocal de muzică 
populară al Liceului nr. 1 Co
rabia, corul Liceului nr. 3 Ca
racal /județul Olt).

Tntiinirea premianților, peste 
două zile, la București...

• • •

• LITORAL — CALARAȘI
Pentru călătorul ce poposeș

te In această vară în orașul 
Călărași, titlul prezentei știri 
nu pare exagerat. Malul Bor- 
cei, prin cele peste 200 000 de 
ore de muncă patriotică e 
fectuate de tinerii călărășeni. 
a fost transformat Intr-un mic 
litoral. Aici, pe Insula cu ve
getație luxuriantă dintre Bor- 
cea șl Dunăre, s-a amenajat o 
bază turistică a tineretului 
care poate găzdui în cele 
de corturi șl 4 iurte pescărești 
(colibe din trestiei circa 150 
de oaspeți. în afară de ștran
dul modern, vizitatorii au la 
dispoziție două șalupe și un 
bac pentru plimbări de agre
ment, terenuri de volei si fot
bal, piste de popice, mese de 
tenis, scule de pescuit, stație 
de amplificare și magnetofoa- 
ne, ringuri de dans etc.

Din programul noului centru 
de turism pentru tineret, orga
nizat de Comitetul U.T.C. al 
județului Ialomița, spicuim cl- 
teva date : excursii pe Dună
re, focuri de tabără și întreceri 
cultural-artistlce, concursuri 
sportive, carnavaluri.

D. PAUL

(După scrisorile trimise 6» 
corespondenții voluntari)

Recent a fost pus la punct 
prototipul unei proteze de braț 
artificial, denumită „brațul de 
Ia Boston", capabili de perfor
manțe deosebite.

Brațul-proteză nu clntărejte 
mai mult decît un kilogram ;1 
seamănă perfect cu unul nalu 
ral. Principiul care stă Ia haza 
construirii acestuia ej,te relativ, 
simplu : brațul artificial folo
sește impulsul electric de foar
te slabă Intensitate produs de 
creier pentru comanda unui 
mușchi, instalația captează a- 
cest biocurent prin electrozii 
așezați sub piele. Amplificat 
apoi, acest curent este folosit 
pentru a acționa brațul artifi
cial prin intermediul unui mo
tor. Bateria de alimentare a 
motorului va fi purtată de in
valid la centură. Cei care au 
folosit deja protezele din seria 
de probă au declarat că, după 
un scurt stadiu de acomodare, 
au ajuns să se servească de 
proteză fără a face eforturi 
conștiente, la fel ca In cazul 
unul organ natural. In cursul 
unei demonstrații, un invalid, 
avlnrt brațul amputat deasupra 
cotului cu 26 ani în urmă, a 
reușit să ridice și să transporte 
obiecte In greutate de peste 7 
kg. Un alt infirm a demonstrai 
că era capabil să țină cu bra
țul artificial o greutate de 25 
kg.

Sub auspiciile Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, luni la amiază, 
la librăria ,.Mihail Emines- 
cu" din Capitală a avut loc 
deschiderea festivă a Expo
ziției cărții editurii „Eu
ropa" din Viena. La festivi
tatea deschiderii au luat 
parte reprezentanți ai Comi
tetului Central al U.T.C., ai 
Comitetului U.T.C. al muni
cipiului București, ai editu
rilor românești, . oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Expoziția, organizată de 
Uniunea Tineretului Comu
nist 
drul 
neretul 
a fost _______
varășul Ion Popescu, 
cretar al Comitetului Cen-

din România 
schimburilor 

Socialist 
deschisă

în ca- 
cu Ti- 

Austriac, 
de to- 

se-

trai al U.T.C., care a subli
niat importanța acestei ac
țiuni pentru adîncirea legă
turilor dintre tineretul ro
mân și cel austriac, mai 
buna cunoaștere și înțelege
re dintre popoarele celor 
două țări și tineretul lor.

Din partea editurii a răs
puns Heinz Kommenda. care 
și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu deschiderea ex
poziției și a mulțumit orga
nizatorilor pentru sprijinul 
acordat. •

In continuare, asistența a 
fost invitată să viziteze ex
poziția, care cuprinde un 
important număr de cărți 
din domeniul lilozofiei, is
toriei, politicii, sociologici 
și beletristicii.

B. ȘT.

AMENDĂ RENTABILĂ
Zilele trecute, în jurul 

orei 8,00, pe Bulevardul Ma
gheru am fi putut fi mar
torii, sau victimele, unui 
grav accident de circulație. 
Mașina de piață, autostațion, 
I.T.B., nr, 2 B 7782 — con
dusă de șoferul Niculescu 
Iordan (carnet de conducere 
0 409 419) — a traversat în 
plină viteză intersecția în 
momentul semnalului de in
terdicție, făcînd un adevărat 
slalom printre vehicole și 
pietoni, semănînd groază In 
stingă și-n dreapta.

Bolidul pe patru roți a 
fost stopat undeva în Piața 
Victoriei. Prima explicație a 
șoferului, mincinoasă. Nu se 
îndrepta spre spitalul de ur
gență, ci spre Liceul 
,,Dr. Petru Groza", iar per
soana pe care o transporta

Și

— Pascu Emilia Gahriela din 
comuna Buciumeni (Olte
nița) domiciliată în str. Ste^- 
lea Spătaru nr. 1, sectorul 7 

•— era într-adevăr în stare 
„gravă", dar „accidentul" ei 
se datora ceasului deștep
tător. O sculase tîrziu $i in 
acea zi ea avea de susținut 
bacalaureatul. Graba clien
tului o înțelegem, dar ce I-a 
Îndemnat pe șofer sa se a- 
bată de la normele de cir
culație ? La capătul cursei 
aveam să aflăm că amenda 
pe care i-a administrat-0 
agentul de circulație era un 
risc calculat. N-a reprezen
tat decît 50 Ia sută din bac
șișul oferit de mama elevei. 
Un risc rentabil. Dar cele
lalte riscuri ?

I. M

NE VIZITEAZĂ

ANSAMBLUL UNIVERSITARI

DIN PITTSBURG
de 12 și 13 iunie 
Capitală Ansam-

EXAMENELE.
Primul popas — la 

Facultatea de elec
trotehnică din Capi
tală unde, împreună 
cu tovarășul prode
can Paul Manolescu, 
răsfoim registrele în 
care sint consemnate 
zilnic bilanțurile unu] 
an de muncă studen
țească. Statistica re
zultatelor oferă des
tule motive de satis
facție, mai ales prin 
proporția calificati
velor bune si foarte 
bune — 68 la sută 
dintre studenții pro
movați. Datele globa
le mai spun că din 
438 de studenți — 
examene planificate 
pină acum, au absen
tat la verificarea 
trăiniciel cunoștin
țelor profesionale 26 
la sută dintre stu
denții facultății...

• • • •

In zilele
sosește în __r____  ______
blul de varietăți al Universi
tății „Duquesne" din Pitt
sburg — S.U.A., care va 
prezenta la Sala Palatu
lui un spectacol artistic 
de variete intitulat „Mo
zaic american". Specta
colul înserează In programul 
său un caleidoscop muzical 
și de dans american și pre- 
american : dansuri și cînte
ce indiene, muzică incașă, 
potpuriuri de melodii cîn- 
tate la banjou, polci „ame
ricane", cîntece interpretate 
în stilul „negro spirituals".

,.Un motiv foarte 
întemeiat pentru ca 
și reprezentanții A- 
sociațieî Studențești 
să discute cu stu
denții respectivi, să 
vadă cit de serioase 
sint argumentele lor, 
natura dificultăților 
întîmpinate în nregă- 
tirea din timpul se
siunii, ce au de gînd 
In legătură cu exa
menele următoare si 
să afirme un punct 
de vedere realist, 
combătînd lipsa de 
interes fată de stu
diu, solicitind pentru 
diferite măsuri rele
vate ca necesare, 
sprijinul nostru, al 
cadrelor didactice" — 
ne spune tovarășul 
prodecan.

...Un examen greu 
la Politehnică („Tur
bine hidraulice șl e-

• •••••

chipament hidroener
getic") l-a adus pe 
studenții anului IV 
in fața unuia dintre 
examinatorii cei mai 
exigenfi — profesor 
emerit Pavel Dorin. 
Cu toate acestea, 
studenții grupelor 
241 B ș| 242 C au 
realizat la egalitate, 
aceeași performanță: 
prezentă 
grupă, 
sută la sută !

— Dealgur, am 
dori cit mai multe 
reeditări identice sau 
apropiate acestor 
rezultate. La anul 1 
insă, deja ae observă 
distanțări 
numai 
efort și 
studiu 
siunii 
Hora, 
deriie

întreaga 
promovați

pe care 
un piua dc 

metodă de 
în orele se-

le poate ame- 
suplinind scă- 
nivelului ge_

• • • • • • • •

PENTRU TDMPUIL DV. U

• Neîmblînzitș Angelica : Sala 
Palatului — 17,15 (seria de bilete
— 2422) ; 20.15 (sena de bilete — 
M49). Patria — 11 ; 13 ; 15 ; 17; 19 : 
21. București — 9 ; II : 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21. Favorit — 9,45 ; 11,45 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 . 20,30. Stadionul
Dinamo — 20,30.
• Străin in casă : Republica — 
9.15 ; 11.30 ; H ; 16,30 ; 18.45 ; 21. 
Festival — 8.45 ; 11,15 ; 13.38 ; lfi ; 
18,X 21, la grădină — 20,15.
• Lovitură puternică • Luceafărul
— 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.50 ; 
20,45.
• Alexandru cel fericit ; Melodia
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
11.30 ; 20.45, Victoria — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Grădina
Progresul-parc — 20,15.
• In umbra coltului : Volga — 
9.30—16 In continuare : 18.15 : 20.30, 
ARTA — 9—16,15 în continuare ; 
18,15, la grădină — 20.15, Bucegl — 
9 ; 11,15 . 13,30 ; Î6 ; 18.15, la gră
dină — 20,15. GIULEȘTI — 15.30 ;
18 ; 20,30.
• Anul trecut la Marienbaa ; 
Central — fl,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45.
• Intilnire la Ischia s Cinemateca
— 12.30 : 14,30 : 16.30.
• Adio, Gringo : Lumina — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45.
• Acasă ia Nicolae Popa ; Nicolae 
lorga ; Muzică., mai presus de 
orice ; Mulțumesc, Mlhaela ; Gus
tav întinerește : Timpuri Noi — 
9—21 in continuare.
• Comedianțil (ambele serii) 
na — 11,30 ; 10 ; 19,30.
• Program pentru copil t
— 9 ; 10.
• La dalce vita ; Grădina
— 20,30.

i Dot-

Dolna

Doina

• Eclipsa : Union
28.30.
• Prințul negru i Feroviar — »—
13,38 în continuare ; 16 ; 18,30 J
28.45, Excelsior - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Gloria - fl; 11,15;
13.30 ; 16; 18,15 ; 20,30.
« A trăi pentru a trăi 1 Grîvîța — 
I ; 12 ; 15 ; 17.45 ; 20.30, Flamura — 
9,15 : 12 - 14.45 : 17.30 : 20.15.
• Samuraiul : înfrățirea Intre po
poare — 15.15 ; 17,45 ; 20.
• Am două mame și doi tați « 
Buzești — 15.30 ; 18.
• Vițelul de aur (ambele serii) t 
Grădina Buzeștl — 20,15.
• Rlo Bravo (ambele serii) 2 Da
cia — 8.38—20,15 in continuare,
Cotroceni — 15 ; 18.
• Crăciun cu Elisabeta : Cotro
ceni — 20,30.
• Tată de familie : Unirea — 15,30. 
Ia grădină — 20,15.
• Roșii și albii : Unirea — 18.
• Rolls Royce-ul galben : Lira —
15.30 ; 18. la grădină — 20,15.
• Paradisul îndrăgostitilor : Dru
mul Sării — 15 ; 17,30 : 20.
• Becket : Pacea — 16 ; 19.15.
• Pentru încă puțini dolari s 
Crîngași — 15,30 : 18 ; 20.15.
• Tarzan, omul junglei Floreas- 
ca — 8 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 J
20.30, Aurora — 9 ; 11,15 ; 13,30 . 
16 ; 18.15 ; 20.30, la grădină - 20.13, 
Tomis — 9,30—17,30 în continuare :
19.30, la grădină — 20,30.
• Contemporanul tău (ambele se
rii) : Viitorul — 15.30 : 19.
• Nu vor fl divorțuri 1 Miorița —
9 ; 11,15 : 13.30 : 15,45 ; 18 ; 20,30.
Grădina Expoziția — 20,15.
• Asasinatul s-a comis luni : Mo
șilor — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 
— 20,15.
• Căsătorie pripită ? ! Popular —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Vera Cruz : Munca — 18 ; 18.
• Prințesa tristă s Munca — 20.
• Pipele : Flacăra — 15,30 ; 18 j
20.30.
« Vremuri minunate la Suessart î 
Vltan — 15,30 ; 18, la grădină — 
20,15.

15 ; 17,45 ; • Noaptea e făcută pentru... a 
visa : Rahova — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,30.
• Pe urmele șoimului i Progresul 
— 15,30 ; 18.
• Crimă în stil personal i Pro
gresul — 20,30.
• Iluzii ! Ferentari
20,15.
• Noaptea : Cosmos — 15,30 ; 18 ; 
20,15.

15,30 ; 18 ;

MARȚI, 10 IUNIE 1969

L.Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTADATĂ — ora 
20,00 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra) (Schitu Mfigureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU — 20,00 ; 
(Sala Studio) ; PHOTO FINISH — 
ora 20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 10,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei) : ȘORICELUL SI 
PĂPUȘĂ — ora 10,00 ; Teatrul sa- 
tlric-muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : TĂNASE REVUE — ora 
19,30 ; (Sala din Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI, FEMEI - 
20,00 ; Teatrul de estradă 
Vasilescu'1 : ADAM ȘI EVA 
REVISTA — ora 20,00.

ora 
„Ion 

LA

MARȚI, 10 IUNIE 1969

• 17,30 Buletin de știri •1U1 pată. _______ _____ 17,35
„Năzdrăvăniile lui Pată Albă"
• 17,50 Limba engleză — lecția 61.
• 18,15 Tinere, cunoaște-țt țara ! 
Dedfcații în Cetatea Aradului. Film

pregătire al 
promoții, 

ce s-au re- 
chiar prin 
făcută la 

admi- 
spunca

neral de 
actualei 
scăderi 
marcat 
selecția
concursul de 
tere — ne ____
prof. dr. Gleb Dră- 
gan, decanul Fa
cultății de energe
tica.

...O dată cu apari
ția primului număr 
un „examen" a fost 
trecut cu succes zi
lele acestea de 
„ING" — revista stu
denților Institutului 
politehnic din Bucu
rești. Noua publica
ție pornește la drum 
ca tribună de mani
festare și instrument 
dc emulație a aspira
țiilor studențești de 
muncă, de 
de creație.

Succes I

de Victoria Ionescu și Sabin Dev- 
derea • 18,45 Montaj folcloric
• 19,00 Din lumea științei. Centre 
științifice : Timișoara • 19,30 Tele
jurnalul de seară ; Buletin meteo
rologic • 20,OQ Seară de teatru. 
„Manechinul sentimental" de Ion 
Minulescu. Transmisiune de la 
Teatrul Național din Cluj « 22,00 
Muzică ușoară cu Gigi Marga și 
Frankie Avalon • 22,40 Publicitate 
O 22,15 Prim-plan. Prof. dr. Ana 
Aslan. Emisiune de Mihai Stoian.
• 23,05 Telejurnalul de noapte.

studiu si

I. T.

• • • •

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
Cercul de dezbateri pe. probleme 
filozofice : „Conștiința socială, 
structura și formele ei" (ora 17) ; 
Clubul de jazz : „Jazzul în
U.R.S.S.", prezintă Mihai Berin- 
del (ora 20).

Universal-CIub (sectorul III) ; 
„Bucuroși de oaspeți" — intilnire 
cu dramaturgul Leonida Teodo
rescu (ora 16).

Telinic-Club 
bul discuțiilor 
„Noi cuceriri 
mic", gală de 
(ora 19) ; Ciclul „Iubitori ai muzi
cii" : „Nașterea operetei clasice 
franceze — Jacques Offenbach'' 
(ora 20).

(sectorul V) : „CIu- 
tehnico-ștlințiflce" : 
în domeniul cos- 
filme documentare

CONCURS LA 
UNIVERSAL-CLUB

Duminică 15 șl duminică 22 
iunie, la ora 10, ia Universal- 
Club, șos. Vergului 14. tel. 
35 13 14, va avea loc un concurs 
de selecție pentru completarea 
formațiilor de teatru-recitatori, 
varictăți-estradă, dans modern, 
soliști vocali de muzică ușoară 
șl populară. Înscrieri și infor
mații suplimentare la sediul 
clubului.



de peste hLOta.i?e|l ANCHETA INTERNAȚIONALĂ 

TINERETUL Șl VIITORUL EUROPEI
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MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La 9 iunie, în cadrul Consfătui
rii internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești, a conti
nuat discutarea primului punct 
de pe ordinea de zi ; „Sarcinile 
luptei împotriva imperialismului 
în etapa actuală și unitatea de 
acțiune a ..partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperial is te “.

în cadrul ședinței de diminea
ță, care a fost prezidată de 
J. Lechleîter, membru al comite
tului de conducere, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Elveția, au luat cuvîntul : G. Da- 
nelius, președintele Partidului 
Socialist Unit din Berlinul ocd-

Convorbirile de pe Midway
HOTĂRÎREA PRIVIND RETRAGEREA UNEI DIVIZII AMERICANE 
DIN VIETNAM ESTE APRECIATA CA O REDUCERE NESEMNI

FICATIVA

Sesiunea

Consiliului F. A. 0.

Cwîital țefalii delegației r«a»t

Trei opinii olandeze
MARTEN LEKKERKERKER

președintele Consiliului Politic al Tineretului Olandez

Un dialog necesar

Luni au Început Ia Rcza 
lucrările celei de-a 52-a se
siuni a Consiliului Organ za- 
ției Națiunilor Unite pentra 
Alimentație șl Ajri catari 
(F.A.O.). La sesiune parur.p*  
delegații ale celor 34 ae țări 
membre ale Consiliul ni, pre
cum și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale spe
cializate. Republica Soc-alisJ 
România este reprezentată la 
actuala sesiune de o delegația 
condusă de Dumitru Mnzanu. 
secretar general al CcosiLuhri 
Superior al Agriculturii

Pe ordinea de zi a lucrări
lor Consiliului F.A_O. figurea
ză ; programul de lucra d 
bugetul organizației pe arul 
1970-1971 • rapoarte cn privire 
la „Situația mondială a agri
culturii și alimentației”* și Ia 
„viitorul campaniei mondiale 
împotriva foametei".

După-a miază, Consiliul
F.A.O. a trecut la examinarea 
unor propuneri privind în
tocmirea raportului intitulat 
„situația mondială a alimen
tației și agriculturii". Lui nd 
cuvîntul cu acest prilej, șeful 
delegației române. Dumitru 
Moianu, a subliniat interesul

lart al sper ieștilor. oameni
lor prlinci șx opiniei publice 
fa;â de acest raport al F.A.O. 
E2 a prezentat propuneri me
nite să contribuie la ridica
rea valorii raportului ca do
cument de referință asupra 
agriculturii mondiale. între 
altele, el a sugerat îmbunătă
țirea conținutului și structurii 
raportului .pentru a se per
mite și realizarea unor sche
me generale sinoptice alee\T> 
fațieî alrmeotațiM p agricul
turii mondiale fa axpearia ei 
pri=~pa> — producție, caa- 
szm. comerț — preuJ-u si O- 
dm? pety^-tireâflr pe tei jjfi 

san Nmg. tnwțM <4e 
o prezentare pe regiuni a »- 
tuațăei și tendințelor eetaata 
ale aJmentaț iei si •grieulxu-

Duminici *-a  deschis la 
Perm an cea de-a treia ediție 
a tirgnltu in terna ți ouai, la
care participă aproximativ 
Rrei mii de firme din 4fl de 
țări ale lumii, printre care 
si Barninia. Ca prilejul des
chiderii tirgulai. în Polonia 
an sosii ministrul pelrolu- 
!■ și minereurilor din Irak, 
Kmhjd Al Bifai, e delega
ție indiană condusă de 
P. Shînde, ministrul de stat 
in Ministerul Alimentației și 
Agriculturii, precum și 
E_ Emisei, ambasador in Mj- 
ncsteml Afacerilor “ 
al Republicii Federale 
Germaniei

Participarea României 
tirgcJ internațional de 
Poznzn este marcată l__
prezenta unor exponate teh
nice ale intre prinderi lor de 
comerț exterior Industrial
export, Auto-Tractor, Mu
șin export și metalexport. 
Sînt expuse instalații de 
foraj, utilaje petroliere, apa
rate de măsura și control, 
utilaj electrotehnic, tractoa
re, prodnse siderurgice etc.

In aceeași zi, pavilionul 
românesc a fost vizitat de 
J. Bnrakievricz, ministrul co
merțului exterior al R.P. Po
lone. kL Baraknusfcl prim- 
secretm- al Comerț 
«Viat al PJtVJ. 
i. *cgrwv.

Externe
a

la 
p in

în comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul întâlnirii de duminică 
dintre președintele S.U.A.. Ri
chard Nixon, și șeful administra
ției de la Saigon, Nguyen Van 
Thieu, se subliniază că scopul 
principal al acesta întîlniri — 
care a avut loc pe Insula Midway 
din Pacific — a 
prilejui celor doi 
trecere în revistă 
de probleme de 
inclusiv evoluția 
mică și militară din Vietnam, sta
diul convorbirilor de la Paris și 
situația generală din Asia de sud- 
est“. Comunicatul menționează 
că „a fost examinată în amănun
țime situația militară din Vietnam 
pe baza unor scurte informări 
prezentate de comandanții mili
tari americani și saiganezi". acor- 
dîndu-se „o atenție deosebita mă
surilor întreprinse pentru moder
nizarea și ameliorarea trupelor 
sai geneze “.

Referindu-se la convorbirile de 
la Paris, comunicatul relevă că 
cele doua părți „au luat notă de 
propunerea în zece puncte pre
zentată de Frontul National de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
la 8 mau |i — in pofida faptului 
că M3ea4a conține anumite pre
vederi inacceptabile pentru par
tea a me ne ani — aprer-LayS că 
există anumite puncte care par 
&â m fie prea îndepărtate de 
pocriția adoptată de S.U-V.

Pe de altă parte, președintele 
Num a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că a hotărît, 
de comun acord cu șeful adminis-

fost acela de a 
interlocutori „o 

a unui cerc larg 
interes reciproc, 
politică, econo-

Viitoare reuniune a

• • •. t f uxrt * MOSCOVA: partament din piața Koliatsu, 
din centrul capitalei grecești, 
unde se ascundea. El a fost de 
îndată transportat la cartierul 
general al jandarmeriei.

trației de la Saigon, să retragă 
din Vietnamul de sud 25 000 de 
militari americani — echivalentul 
efectivului unei divizii americane. 
Agenția France Pressc, citind 
cercuri oficiale americane din 
Midway, menționează că această 
hotărire a fost luată după ce 
Thieu i-ar fi dat asigurări pre
ședintelui Nixon că va putea asi
gura înlocuirea contingentului a- 
merican cu o divizie saigoneză. 
Nixon a precizat totodată că noi 
hotăriri similare ar urma să fie 
luate în funcție de desfășurarea 
negocierilor de la Paris și de evo
luția situației militare din Vietna
mul de sud.

Primele comentarii privind 
hotărîrea anunțată de președintele 
Nixon de retragere a 25 000 de 
americani din Vietnamul de sud 
pomesc de la aprecierea ca este 
vorba de „o reducere nesemnifi
cativă". încă înaintea întrevederii 
N’ixon-Thieu, presa americană a- 
nunța că se va hotărî reducerea 
efectivelor americane din Vietna
mul de sud cu 50 000—100 000 
de oameni. Citind surse demne 
de încredere, agenția France 
Presse releva, într-un prim co
mentariu. că „în pofida afirmații
lor lui Nixon este vorba maj de
grabă de retragerea onor trupe 
de sprijin, decât de retragerea 
unor trupe de luptă propriu-zise”.

Amsterdam — Haga : 
40 de minute cu un 
„Opel". Autostrada este 
aglomerată. Peisaj fra- 
dițional dominat de ver- 
dele mereu proaspăt. în 
sfîrșit, întîlnesc morile 
dc vînt ce abundă în fo- 
tografiile turistice.

Stradă liniștită, ca mai toate 
străzile din Haga. O casă cu etaj. 
Trecem printr-un dormitor și a- 
jungem în camera de lucru. Afi
șe uriașe, multicolore, decorează 
pereții. Printre ele, fotografii în 
care distingem personalități poli
tice. Lîngă biroul invadat de do
sare cu hîrtii, o canapea și o 
masă. Gazda se scuză, ne pără
sește pentru un minut, revenind 
din bucătăria alăturata cu două 
cești cu cafea.

Intrăm direct în subiect. MAR
TEN LEKKERKERKER, pre
ședintele Consiliului Politic al Ti
neretului Olandez, ne spune că 
inițiativa Uniunii Tineretului Co
munist din România de a orga
niza o „masa rotundă" consacra
tă problemelor europene este ac
tuală și utila.

— S în tem fericiți că vom par
ticipa Ia aceasta reuniune. Con
siliul, al cărui președinte sînt,

grupează cele mai importante or
ganizații politice de tineret din 
Olanda. El exista de cinci ani și 
își propune să acționeze pentru 
afirmarea generației tinere în are
na politica. Terenul principal al 
activității noastre îl reprezintă 
problemele interne însă nu sîn- 
tem indiferenți față de situația 
Internaționala, față de ceea ce se 
întîmplâ dincolo de frontierele 
Olandei. Avem contacte cu alte 
organizații dc tineret și dorim să 
le dezvoltăm deoarece numai 
astfel devine posibilă înțelegerea 
exactă a opiniilor altora. „Masa 
rotundă" organizată la București 
o consider ca un stimulent pen
tru contactele Est-Vest, ca un 
prilej excelent de a asculta punc
tele de vedere ale organizațiilor 
de tineret din alte țări asupra 
controversatelor probleme ale Eu
ropei. Dezbaterea pe caro Româ
nia o găzduiește se anunță libe
ră, deschisă, ceca ce poate favo
riza cunoașterea, înțelegerea. Este 
important să discutăm împreună, 
să ne înțelegem. Diversitatea opi
niilor nu exclude dialogul ci, dim
potrivă, îl face mai necesar de- 
cît orieînd. Avem în Europa atî- 
tea probleme arzătoare. Amintesc 
doar pe cea germana dar nu-i sin-*  
gura. Noi avem opiniile noastre. 
Totuși, ce gîndesc ceilalți tineri? 
Desigur, știm cîte ceva din ziare,

de la televiziune, Esențial este, 
Snsă, să discuți direct. După o 
asemenea discuție înțelegi mai 
exact nu numai deosebirile, ei și 
ceea ce apropie pe tineri.

— Din cine va fi com
pusă delegația Consiliului 
la „masa rotundă4* ?

— Va fi o delegație reprezenta
tivă. Din ea vor face parte con
ducători ai tineretului Partidului 
Muncii, tineretului liberal, tine
retului socialist-pacifist, tineretu
lui catolic și tineretului creștin- 
democrat. Aceasta delegație va 
fi activă la reuniunea de la Bucu
rești, va avea în primul rînd con
tacte cu organizația de tineret 
din România și, totodată, va sta
bili contacte cu alte organizații, 
mai ales cu acelea cu care nu 
am avut pînă acum legături. Per
sonal, intenționez să vizitez Ro
mânia în august pentru a dez
volta relațiile cu U.T.C. și pen
tru a cunoaște această țară față 
de care mulți olandezi manifestă 
un interes considerabil. Românii 
sînt un popor cu o istorie bogată 
și un prezent interesant, despre 
care am citit multe. Dar lecturile 
nu sînt suficiente. Trebuie să văd 
România...

— Deci, viitorul inter*  
viu la București...

— Cu plăcere...

WOUTER KONING
președintele Federației tineretului Partidului Muncii

Popoarele să dispună 
de viitorul lor

unei Comisii mixte
sovieto-chineze
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Președintele părții sovietice a 
Comisiei mixte, sovieto-chineze 
pentru navigația pe riurile de 
frontieră a propus, intr-o tele
gramă adresată la 23 mai, pre
ședintelui părții chineze o În
trunire a acestei comisii pen
tru data de 18 iunie Ia Haba- 
rovsk, anunță agenția TASS.

★
PEKIN 9 (Agerpres). — Pre

ședintele părții chineze a Co
misiei mixte chino-sovietice 
pentru navigația pe riurile de 
frontieră, anunță agenția Chi
na Nouă, a comunicat pre
ședintelui părții sovietice că 
este de acord ca la 18 iunie să 
aibă loc cea de-a 15-a sesiune 
ordinară a acestei comisii

• MINISTRUL de externa 
chilian, Gabriel Vajdes, ■ ple
cat spre Wasrungto > pentru a 
înmira președintelui Richard 
Nixon documentul adoptat la 
rcecr.ta striune din Ciule a Co- 
rr.iaiei speciale de coordonare 

<C E.CLA).
Z'ocum'miul constiiîăe. In e- 

sență, o expresie a dorinței țâ
rilor Americii Latine de a cez- 
vclta economice și co
merciale . rj Statele Unite 
baza principixior egalității 
drepturi.

ALEGERI MUNICIPALE 
RHENANIA-PALAT1NAT
IN landul rni-Remai 

Rhenaaia-Palatiaat aa avut lec 
duminici alegeri mnicipalr. 
Din cei 2 3*1  49*  alegă teri în
scriși pe listele electorale, s-au 
prezentat la vot 1 *37  57*.  adică 
77,4 la sută față de IM ta s«tă 
In 1964. Victoria în alegeri a 
revenit Partidului U.C_D_ rare 
a obținut 42.fi la sută din vn- 
tnri, față de 43,7 la iotă in 
urmă cu doi ani

fa 
in

IN

Declarație de
3

iNTÎLNIK PRIETENEASCĂ 
LA AMBASADA ROMÂNIEI

Intr-un comunicat comun 
cu privire la vizita oficială 
în Turcia a premierului 
Italiei, Mariano Rumor, se 
subliniază dorința celor 
două țări de a contribui la 
destinderea încordării în 
Europa. Pronunțîndu-se în 
favoarea conferinței asupra 
securității europene, propu
să în Apelul de la Buda
pesta, comunicatul formu
lează dorința celor două 
țări ca această conferință să 
fie pregătită cît mai temei
nic. In ce privește conflic
tele din Vietnam și Orien
tul Apropiat, comunicatul 
relevă necesitatea rezolvă
rii lor in conformitate cu 
spiritul Cartei O.N.U.

HANOI 9 (Agerpres) — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație in care arată 
că la 5 iunie aviația ameri
cană a aruncat bombe bri- 
zante și cu bile asupra orașu
lui Dong Hoi din provincia 
Quang Binh, precum și asu
pra unor localități aflate în 
partea de sud și de nord a 
zonei demilitarizate. în ace
eași zi, aviația americană a 
aruncat rachete asupra locali
tății Vinh Troung, iar locali
tăți din regiunea Vinh Linh 
au fost supuse focului unită
ților de artilerie amplasate 
în partea de sud a zonei de
militarizate. •

Guvernul R.D. Vietnam, se 
spune în declarație, protes
tează împotriva acestor ac
țiuni agresive, care constituie 
o încălcare a suveranității ȘÎ 
securității Vietnamului de 
nord și cere sâ se pună capăt 
Imediat acestor acte.

Amsterdam, dimineață 
cu ploaie măruntă, sîcîi- 
tcare. Culorile orașului 
par schimbate. Un cenu
șiu obosit învăluie casele 
și străzile pe care trecâ- 
♦orii — puțini merg 
grăbiți.

La sediul Partidului Muncii ne 
așteaptă un bărbat tinăr, înalt, 
cu mustăți blonde care coboară 
pînă în bărbie. Este WOUTER 
KONING, președintele Federației 
tineretului. Deține funcția de 
două luni. Înainte reprezentase 
Utrechlul în Comitetul Executiv. 
Pasiunea nr. 1 : matematica.

Aprinde un trabuc („nefumă
torii nu pot înțelege această 
plăcere"). Vorbește încet.

— Care este, după pă
rerea dv., factorul cel mai 
important pentru pacea 
Europei ?

— Popoarele trebuie să dispu
nă de viitorul lor, să decidă asu
pra soartei lor atît în domeniul 
politic cît și în cel economic. 
Toate statele mici și mijlocii tre
buie să aibă deplina libertate de 
acțiune, să nu fie obligate să ur
meze marile puteri chiar atunci 
cînd interesele le cer contrariul.

— Pe. ce principii tre
buie stabilite relațiile in
tre state ?

— Principiul dc bază îl repre
zintă independența. Popoarele 
trebuie să depindă numai de ele 
— sa vorbească de Ia egal la 
egal, sa se respecte. Din păcate, 
deseori independența țărilor mici 
este încălcată. Un exemplu care 
nu-i singular : pe plan economic, 
în această parte a Europei, ac
ționează marile monopoluri...

— Se discută mult des
pre realismul în politică. 
Ce înseamnă, după dv., 
realism politic ?

— Înseamnă a ține seama do 
cerințele prezentului, de situația 
existentă atît în Est, cît și în 
Vest. Realismul îndeamnă la con
tacte multilaterale. Sn facem 
schimburi comerciale, sa ne cu
noaștem unii pe alții, popoarele 
noastre, sa ne apropiem... Desi
gur, ar fi multe de spus. De pil
dă, realismul revendică recunoaș
terea Republicii Democrate Ger
mane. Ultimul congres al parti
dului nostru a exprimat această 
cerință. Trebuie depășit „înghe
țul" în problema germană, este 
necesar să fie investigate căile 
unei soluții pozitive. Congresul 
organizației noastre de tineret a 
adoptat o rezoluție care califică 
N.A.T.O. drept un instrument do 
blocare a procesului destinderii

în Europa. Adversari? rezoluției 
au încercat să argumenteze că 
N.A.T.O. n-ar fi doar o organi
zație militară și că prin interme
diul sau s-ar putea favoriza dez
ghețul politic, destinderea. Eu 
personal, la fel ca și majoritatea 
participanțjlor lt» congres, nu cred 
într-o asemenea argumentare. 
N.A.T.O. este uft factor de în
cordare și pentru binele Olandei 
ar trebui să părăsim această or
ganizație. Momentul actual cere 
depășirea politicii blocurilor...

— Cum poate acționa 
tineretul în sprijinul ideii 
înțelegerii europene P

— Este necesar ca tinerii să 
cunoască realitățile și în Vest și 
în Est, Tineretul trebuie sâ fie 
bine informat. în privința aceasta 
se impune dezvoltarea contacte
lor...

— Ce credeți despre 
„masa rotundă" de la 
București ?

— Părerea mea sinceră : aceas
tă inițiativă este bună, deosebit 
de folositoare. Este folositoare 
pentru că facilitează contactele. 
Este folositoare sub aspectul in
formării reciproce, al cunoașterii 
opiniilor altora. De aceea salu
tăm dialogul organizațiilor de ti
neret, inițiat de U.T.C. din Ro
mânia și participăm la „masa ro
tundă" de la București.

GUNS MARKMANN
președintele Tineretului Socialist

Datoria generației tinere

ha Berlin a avut loc șe
dința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru probleme 
valutare și financiare. Ea 
ședință au participat delega
ții din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S. A luat, de 
asemenea, parte un repre
zentant al Băncii Internațio
nale de Colaborare Econo
mică.

Comisia a discutat șl a 
aprobat măsurile în veaerea 
realizării sarcinilor care-i 
revin din hotărîrea celei 
de-a XXIII-a sesiuni Spe
ciale a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. în vederea per
fecționării în continuare a 
colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul va
lutar, financiar și al relații
lor de credit. A fost, de ase
menea, discutat și aprobat 
raportul privitor la activita
tea comisiei. Au fost discu
tate, de asemenea, alte pro
bleme organizatorice și va- 
Iutar-financiare.

Discuțiile s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă de înțele
gere reciprocă deplină și de 
prietenie frățească.

„Dosarul Gibraltar
Frontiera de uscat dintre Spania și Gibraltar a fost închisa

In noaptea de dumini
ci spre luni, frontiera 
de uscat dir're Spania și 
Gibraltar a fost închiși-

Ca o consecință, aproximativ 
4. fiOO de munaton spanioli anga
jați tn Gibraltar nu ie cor mai 
putea deplasa spre locurile lor 
de muncă din colonia britanică. 
Ultimul punct de trecere, locali
tatea La Linea, a fost barat de 
poliția de frontieră, iar mund- 
tarilor li s-a pus în vedere că nu 
cor mai putea trece în Gibraltar 
nici pe calea apei, prin portul 
Algeciras. Guvernul svaniol a luat 
această măsură pentru a protesta 
împotriva noii constituții a Gi- 
braltarului, recent publicată la 
Londra, care cuprinde angaja
mentul Marii Britanii de a nu 
ceda acest teritoriu vreunei alte

Urcăm treptele unei 
scări de lemn, intrăm în
tr-o cameră încăpătoa- 
re. Privirea înregistrează 
surprinsă tabloul ce i se 
înfățișează : un șapirc- 
graf, cu matrițe uzate și 
vrafuri de hîrlio albă, un 
joc automat de fotbal, o 
masa de ședințe, un 
„bar" miniatural, lozinci 
și portrete. Pe un perele 
*— foi de hîrtie cu nu
mere de telefon și adre
se. Inlr-un raft — arhiva. 
Telefonul zbîmîie mereu.

țări. decât in rend tn care popu- 
G$b?niiitrahri „iși ce expri

ma Uber fi democratic această 
dorința".

ObxrcatorU din Madrid apre
ciază că noua interdicție a autori
tăților spaniole ca provoca colo
niei britanice dificultăți economi
ca serioase, afectind îndeosebi tu
rismul. Potrivit cercurilor din ca
pitala Spaniei, ea ca fi urmată de 
alte restricții, printre care este 
menționată în primul rind sus
pendarea traficului pe apă intra 
portul Algeciras și Gibraltar, mă
sură care urmează să fie anunțată 
tn viitorul apropiat. In acest caz, 
singura cale de acces spre Gibral
tar ca rămtne cea a zborurilor ae
riene a lui „British European 
Airways*  pe ruta Londra-Tanger, 
atît timp cit guvernul spaniol va 
permite survolul teritoriului său.

w
imn

GUINEEA. Sfudenți ai Universității din Conakry în timpul ore
lor de laborator.

GUNS MARKMANN, președin
tele Tineretului Socialist ne în
tâmpină cu căldură. Răspunde 
prompt la întrebări, cu obișnuin
ța oratorului. Ne vorbește despre 
organizația sa. începuturile ei sînt 
consemnate în 1960, cînd o parte 
a tineretului social-democrat a 
intrat în conflict cu partidul. Pri
mele sale acțiuni s-au desfășurat 
sub semnul luptei contra bom
belor A și H. De la marșurile pa
cifiste la o opțiune politică netă 
— a fost parcurs un dram mar
cat mai ales, prin congresul din 
1966. Tineretul Socialist dispune 
de 13 organizații districtuale, 
după ce în prima fază a existen
ței sale activa doar la Amsterdam 
și Rotterdam.

— Pregătim în prezent o carte 
despre N.A.T.O. O vom intitula 
„Adevărul despre N.A.T.O.". In
tenția noastră este de a comuni
ca tineretului, mai ales celui din 
uzine și licee, informații exacte 
despre această grupare militară 
care exercită o influență negativă 
în viața Europei. De aceea am 
luat parte la marșurile anii- 
N.A.T.O., de aceea am protestat 
împotriva creșterii contribuției 
Olandei la N.A.T.O. cu 
225 000 000 florini. împreună cu 
alte grupări am strîns semnături 
pe o petiție de protest împotriva 
intensificării cursei înarmărilor. 
Credem ca tineretul are datoria 
să acționeze contra a tot ceea ce 
înveninează climatul european...

— Care poate fi, după 
opinia dv., calea spre o 
pace trainică în Europa P

— Este necesar ca blocurile 
militare sa dispară. Noi în Olan
da combatem N.A.T.O. care se 
opune destinderii. Europa va cu
noaște liniștea cînd va fi depă
șită actuala divizare, cînd se va 
pune capăt cursei înarmărilor, 
cînd se va soluționa problema 
germană. Bineînțeles, este vorba 
de o politică pe termen lung. Dar 
atunci cînd va dispare linia ca 
divide Europa, continentul nos
tru va obțină siguranța la care 
aspiră...

— Care aste, In viziu
nea dv., garanția securită
ții națiunilor europene ?

— Respectarea strictă a inde
pendenței lor. Există o legătură

directă între securitatea europea
nă în ansamblu și securitatea fie
cărei țări în parte, securitate ce 
nu se poate întemeia decît pe 
respectul dreptului fiecărui popor 
de a decide asupra drumului pe 
care dorește să meargă. Fiecare 
țară trebuie să aibă dreptul Ia o 
cale proprie, specifică, Ideea fl- 
ceasla este înscrisă și în progra
mul nostru.

— Cum a primit orga
nizația dv. inițiativa 
U.T.C. de a organiza 
„masa rotundă44 pe pro
blemele securității eu
ropene P

— Inițiativa aceasta o spriji
nim și vom lua parte la reuniunea 
din capitala României. „Masa ro
tundă" abordează o problemă de 
actualitate * responsabilitatea ge
nerației tinere într-un moment de 
mare însemnătate pentru pacea 
Europei. La această întihire vom 
avea prilejul de a stabili contacta 
utile, de a realiza un schimb de 
păreri. Inițiativa U.T.C. oferă ca
drul unei dezbateri profunde, 
deschise.

De la trimisul 
nostru

Eugenlu Obrea
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