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POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

tovarășului
Ceausescu

Cuvîntul
Nicolae

Stimați tovarăși,Doresc să mai rețin atenția dumneavoastră numai pentru a sublinia că dezbaterile Marii Adunări Naționale s-au caracterizat prin înalta răspundere a reprezentanților națiunii noastre socialiste față de interesele vitale ale poporului român, față de cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).Unanimitatea impresionantă manifestată în cursul dezbaterilor este expresia acordului deplin al întregului popor român față de politica externă — ca s.. față de cea internă — promovată cu fermitate de partidul și guvernul țării noastre. 
(Vii aplauze).Vă rog să-mi dați voie să mulțumesc tuturor tovarășilor

Chivu

Stimați tovarăși deputați și de
putate,Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al partidului nostru, înfățișează amplu și aprofundat, în spirit mafxist-leninist, activitatea desfășurată de Republica Socialistă România în- domeniul relațiilor internaționale.Exprimînd punctul de vedere al partidului și guvernului. în principalele probleme ale vieții internaționale contemporane, afirmînd principiile care călăuzesc permanent, în. toate manifestările ei, politica. noastră externă- și liniile directoare pe care ea va continua să evolueze, această’ analiză se înscrie ca o expresie a: hotărîrii conducerii partidului și statului, a voinței întregului popor român, de a depune noi eforturi pentru apărarea și întărirea păcii în lume.Dezbaterile la care participăm- se încadrează în jntensa . activitate desfășurată de. partidul și guvernul nostru pentru stabilirea unui climat internațional de securitate și cooperare, pentru denunțarea și lichidarea surselor de încordare și conflict, pentru promovarea sinceră și fermă pe arena internațională a unor relații principiale, echitabile, de apropiere și încredere între popoare.Republica Socialistă România își întemeiază cu consecvență poziția sa în problemele internaționale, întreg ansamblul relațiilor sale cu alte țări, pe respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în 

deputați care au luat cuvîntul în cursul dezbaterilor, pentru aprecierile date activității Comitetului Central al partidului și guvernului Republicii Socialiste România, pentru aportul Marii Adunări Naționale la înfăptuirea politicii noastre de pace și prietenie între popoare. (Aplauze).Asigurăm pe prietenii noștri din țările socialiste, pe prietenii noștri din-toate organizațiile revoluționare democratice din lume că au în poporul român un sprijin de nădejde în lupta pentru eliberarea socială și națională, pentru cauza socialismului, progres și pace. (Aplauze puter
nice, îndelungate).Mulțumesc din toată inima in- vitaților care au luat parte la dezbaterile Marii Adunări Naționale. în aplauzele lor vedem

drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Pentru noi, a- ceste principii au un conținut a- dînc ; ele își au rădăcinile împlîn- tate-în istoria încercată a poporului român, în lupta dîrză, plină de jertfe, a înaintașilor noștri pentru formarea națiunii și crearea statului național român. Cauzei neatîrnării naționale, poporul român i-a adus un greu tribut de sacrificii, pe steagul lui de luptă această năzuință a fost înscrisă veacuri de-a rîndul, ea a luminat opera cutezătoare a marilor noștri patrioți și cărturari.Este meritul istoric al Partidului Comunist Român de a fi realizat pe deplin a- ceste năzuințe. El le-a transformat în principii fundamentale ale politicii internaționale, a statului român, aplicate neabătut în practica relațiilor externe ale țării noastre. Aceste principii corespund pe deplin intereselor poporului român, angajat în 'opera vastă de construcție a-societății, socialiste, voinței sale , puternice de a Trăi în condiții de înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii. Principiile, și acțiunile desfășurate în temeiul lor sînt o continuare firească a politicii, noastre interne, de ridicare a patriei pe culmile civilizației și progresului uman.Recunoașterea valorii acestor principii pe arena internațională este justificată și de experiența scump plătită a altor popoare. încălcarea independenței și suveranității statelor creează focare de tensiune, înveninează atmosfera internațională, o încarcă cu o grea povară de neîncredere, pune permanent în pericol pacea lumii. Nu puține din marile și gravele probleme care frămîntă omenirea contemporană, ca, de pildă, subdezvoltarea, se datoresc inechității în relațiile internaționale, politicii cercurilor reacționare și imperialismului de a domina alte state, de a le acapara resursele și energiile.în același timp, experiența internațională demonstrează că aplicarea riguroasă a principiilor juste și echitabile pentru care militează partidul și statul nostru în relațiile inter-sțatale permite fiecărei . țări să se bucure de avantajele civilizației-și culturii, să-și afirme

9aprobarea deplină a politicii externe a partidului și guvernului, ceea ce, dați-mi voie să spun, dă o și mai mare greutate hotărîri- lor pe care le va adopta Marea Adunare Națională. (Aplauze).Vă rog, tovarăși deputați, să fiți de acord cu mine mulțumind reprezentanților tuturor statelor care au asistat la lucrările Marii Adunări Naționale. 
(Aplauze).Cred, de asemenea, că veți fi de acord să exprim mulțumiri reprezentanților presei române și străine ; îmi exprim speranța că gazetarii străini vor reda cît mai corect impresiile despre lucrările Marii Adunări Naționale, vor informa popoarele lor despre voința poporului român de pace și prietenie. (Aplauze).în încheiere dați-mi voie să

tovarășului
Stoicapropria ei personalitate, să-și aducă contribuția la opera păcii și progresului uman. Ele se integrează pe deplin în amplul toric ai cărui martori panți sîntem, de așezare a relațiilor dintre state și națiuni pe temelii noi. Fundamentul acestor relații îl constituie respectarea cu strictețe a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără amestec străin, de a alege și urma calea de dezvoltare conformă voinței și intereselor sale.O contribuție esențială la promovarea viguroasă și eficace a a- cestor principii juste pe arena mondială aduc relațiile frățești, de tip nou, statornicite între țările socialiste. Socialismul înlătură antagonismul dintre națiuni, cauzele a- supririi și dominației unor popoare de către altele. Prin aceasta el creează bazele obiective ale înțelegerii și colaborării dintre state, posibilitatea îmbinării armonioase a intereselor naționale și internaționale ale popoarelor. Statului socialist îi revine sarcina de a dezvolta neîntrerupt forțele de producție, de a valorifica la maximum resursele naturale, de a spori continuu patrimoniul material și spiritual al națiunii ; el are misiunea de a consolida independența și suveranitatea națională, de a milita neabătut pentru asigurarea condițiilor interne și externe favorabile propășirii economiei și culturii, socialiste. Astfel, statul socialist creează condițiile optime ale dezvoltării sale, ale sporirii forței sale politice și economice. Cu cît fiecare țară socialistă este mai puternică, mai dezvoltată, cu atît mai puternic, mai dezvoltat este sistemul socialist mondial, cu atît mai profundă va fi înrîurirea socialismului în întreaga lume. In dezvoltarea economiei și culturii, pe baza punerii în valoare a tuturor capacităților și resurselor creatoare ale țării, fiecare stat socialist beneficiază de avantajele relațiilor de colaborare și întrajutorare frățească statornicite între ele. Asemenea relații, bazate pe principiile marxism-leni- nismului și internaționalismului socialist, presupun egalitate în drepturi. încredere desăvîrșită, respect reciproc, cooperare frățească. Aceste principii implică exercitarea deplină a drepturilor suverane ale fiecărui stat socialist asupra tuturor pîrghiilor de conducere de pe întregul său teritoriu, neadmi- terea renunțării sau înstrăinării vreunui atribut constituțional al statului socialist.Construirea socialismului se desfășoară într-o mare complexitate de condiții și particularități — determinate de procesul istoric al formării și dezvoltării națiunii și statului respectiv — care pot ge-

(Continuare în pag. a II-a) 

vă asigur, tovarăși deputați, pe dumneavoastră și întreaga națiune, că, pentru conducerea partidului și statului, și vă rog să-mi permiteți să adaug că pentru mine personal, nu există nimic mai sfînt decît servirea cu credință a poporului nostru, a cauzei socialismului și păcii. 
(Aplauze îndelungi, urale).Cred că Bolintineanu nu s-ar supăra parafrazîndu-i astfel versurile :

„Viitor de aur România are; 
Noi lucrăm cu toții la a ei 
înălțare". (Aplauze).Să facem totul, tovarăși, pentru a asigura o viață tot mai bună și demnă națiunii noastre socialiste, pentru a-i asigura un loc de cinste în rîndul națiunilor lumii ! (Aplauze puternice, în

delung repetate, ovații și urale).

Maurerentuziastă a între- politica externă a

a partidului și gu- participant activ la în viață. Unitatea guvern și popor —
Tovarăși deputați,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale a. înscris pe ordinea de zi și a dezbătut, profund și multilateral, timp de două zile, probleme de importanță deosebită pentru asigurarea muncii pașnice a poporului nostru, pentru creșterea contribuției României la instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare, de securitate și pace în , Europa și în lume.Cu un foarte mare interes am ascultat cu toții expunerea cuprinzătoare, de o mare însemnătate principială și practică, pe care secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a prezentat-o în prima ședință a sesiunii. Pornind de la analiza fenomenelor ce caracterizează dezvoltarea contemporană a’ societății, a locului pe care-1 ocupă în prezent România în concertul națiunilor lumii, expunerea a conturat tabloul intensei activități desfășurate de partidul și guvernul Republicii Socialiste România pe arena internațională, a înfățișat direcțiile de orientare și sarcinile concrete ale politicii, noastre externe, în condițiile extrem de complexe ale vieții internaționale actuale. Se poate afirma, pe bună dreptate, că acest document trasează un amplu program de acțiune a statului nostru socialist pe plan internațional în actuala etapă. Elaborarea și transpunerea în viață a acestui program — care reflectă preocuparea constantă a partidului pentru destinele țării, adînca responsabilitate cu - care abordează problemele

a Marii Adunări Naționale
Dezbătînd politica partidului și guvernului în problemele internaționale 

actuale, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la 
externă a Republicii Socialiste România și sarcinile sale de viitor, precum și 
activitatea desfășurată de guvern pentru realizarea acestei politici.

Ședința din 25 iulie
ÎN EDITURA POLITICĂ

A APĂRUT ÎN BROȘURĂMarți dimineața, în Sala'.Palatului Republicii Socialiste România, au continuat lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale.■La sosirea în sală, conducătorii de partid și de stat au fost întîmpinați cu puternice aplauze.Sînt prezenți, alături de deputați, un mare număr de invitați din întreaga țară — activiști de partid și de stat, conducători de instituții centrale de stat și organizații obștești, de mari întreprinderi, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, personalități ale vieții științifice și culturale, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor, șefi de misiuni diplomatice și persoane oficiale de peste hotare aflate în vizită în țara noastră, un mare număr de ziariști români și străini.în continuarea dezbaterilor la Expunerea cu privire la politica externă a par

tidului și guvernului au luat cuvîntul deputății : Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului regional Galați al P.C.R., general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, prof. univ. 
Tudor Ionescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, ing. 
Emil Oniga, director general al Uzinelor de tractoare din Brașov, Justin Moisescu, mitropolitul Moldovei și Sucevei, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, acad. 
Horia Hulubei, pre

păcii și colaborării internaționale— au beneficiat și beneficiază de a- portul personal deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care consacră acestor probleme o mare parte a activității sale.Politica externă a României, alecărei coordonate de desfășurare sînt cuprinse în documentele Congresului al IX-lea, are ca unic izvor politica Partidului Comunist Român— forța conducătoare a societății noastre — constituind o parte integrantă a liniei politice generale a partidului, reflectarea pe planul relațiilor internaționale a muncii pentru edificarea socialistă și înflorirea patriei. Ca și întreaga politică pe care o desfășurăm pe plan intern pentru construirea și desăvîrșirea socialismului, politica noastră externă Oare o fundamentare profund științifică, de o mare rigurozitate marxist- leninistă — o dovadă concludentă în acest sens fiind însăși expunerea ce ne-a fost prezentată de secretarul general al Comitetului Central. Această expunere, cuvîn- tările celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, întreaga desfășurare a activității noastre internaționale demonstrează că politioa externă a României socialiste nu are și nu poate avea un caracter de conjunctură, că în totalitatea ei este inspirată de o înaltă principialitate. Ea este rodul cunoașterii și studierii temeinice de către partid, de Comitetul Central, în cadrul unei intense munci colective, a realităților vii ale țării, a legilor care guvernează dezvoltarea istorică a societății, a proceselor actuale ale vieții internaționale, a mutațiilor ce intervin continuu în raportul de forțe pe arena mondială. De aici își trag sursele realismul, caracterul constructiv, consecvența și fermitatea — trăsături pe care partidul le imprimă activității internaționale a stalului nostru.Am ascultat, în cursul acestei sesiuni. cuvîntul unui mare număr de depulați, purtători ai mandatului miilor de alegători din circumscripțiile lor electorale. Putem conclude că trăsătura comună a declarațiilor lor o constituie aprobarea deplină a întregii activități internaționale desfășurate de țara noastră, ade- 

ședintele Comitetului pentru energie nucleară de pe lîngă Consiliul de Miniștri, Nagy Istvan, scriitor, membru corespondent al Academiei, acad. 
Andrei Oțetea, directorul Institutului de istorie „Nicolae Ior- ga“ al Academiei, E- 
duard Eisenburger, redactor șef al ziarului „Volkszeitung" din Brașov, Alexan
dru Drăghici, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.în ședința de după-amiază au continuat dezbaterile la Expunerea cu privire la politica externă a partidului și guvernului. Au luat cuvîntul deputății : A- 
lexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim - vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afa-
(Continuare 
în pag. a II-a) 

ziunea totală .și gului popor la Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România. Temeiurile acestei călduroase unanimități rezidă în aceea că cetățenii patriei noastre — indiferent de profesie, sex, naționalitate — s-au convins, pe baza unei bogate experiențe, că fiecare măsură, fiecare act de politică externă și orientarea de ansamblu a țării în problemele vieții internaționale răspund aspirațiilor și intereselor fundamentale — imediate și de perspectivă — ale poporului român, sînt emanația conștiinței și voinței naționale, împletindu-se astfel armonios și organic cu năzuințele înaintate ale tuturor popoarelor. Acțio- nînd în virtutea acestei convingeri, poporul nostru, făuritor al propriei sale istorii, susține cu fermitate politica externă vernului. este traducerea ei dintre partid, unitate trainică, care nu cunoaște nici o fisură — constituie unul dintre izvoarele principale ale forței, și vitalității politicii externe, ca și a celei interne, a țării noastre. Făurită și sudată în cursul întregii dezvoltări socialiste a țării, această unitate indisolubilă — expresie a procesului ireversibil de creștere continuă a adeziunii maselor largi ale poporului la întreaga politică a partidului — s-a accentuat și se manifestă cu intensitate sporită în

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

HAVANAIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat. Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român si al nostru personal vă adresăm cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a Insurecției Naționale Cubaneze, dumneavoastră si întregului popor cubanez, un cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală între Republica Socialistă România si Republica Cuba, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba se vor dezvolta în continuare spre binele popoarelor noastre. în interesul unității tarilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, al cauzei socialismului și păcii.Cu prilejul acestei sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, noi și remarcabile succese în dezvoltarea și înflorirea Cubei socialiste, în lupta împotriva imperialismului. pentru apărarea independentei si suveranității patriei.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Romania

■ ■ V 
general 
politica

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

© însemnări de călă
torie din Cuba —Di
mineți de iulie sub 
soarele tropicelor 

@ Puternice incidente 
rasiale în 15 orașe 
din S.U.A.

■ ultimul timp, devenind astăzi mai puternică decît oricînd. Aprobarea unanimă cu care toți cetățenii patriei noastre subscriu la fiecare acțiune, la. fiecare inițiativă pe care România o întreprinde pe planul relațiilor internaționale constituie pentru , partidul nostru, pentru guvernul țării un -puternic imbold de a promova în continuare, neșovăitor, cu tenacitate și perseverență, politica sa externă, pusă activ în slujba patriei, a cauzei socialismului și păcii.Postulatul fundamental de la care pornește România în activitatea sa externă îl constituie convingerea că în afară de propria sa voință, deci de propria sa politică, nici un considerent — de natură geografică, economică, militară — nu poate limita capacitatea unei țări, fie ea mare sau mică, de a contribui la asigurarea unui climat internațional care să dea posibilitatea tuturor statelor și popoarelor să-și desfășoare plenar și fructuos nergiile creatoare, să se jeze nestînjenit, cu țele lor, pe calea progresului material și a înfloririi spirituale. In acest spirit, România — împreună ' cu celelalte țări doritoare de pace, cu toate forțele progresului — depune eforturi pentru promovarea, în viața internațională, a unui curs pașnic, netulburat de conflicte armate distrugătoare, pentru ampli-

e~anga- toale for-

(Continuare în pag. a Il-a)

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,



PAGINA 2 SCÎNTEIA - miercuri 26 iulie 1967

Cuvîntarea tovarășului Chivu
J

(Urmare din pag. I)nera păreri deosebite asupra formelor și metodelor de edificare a noii societăți, precum și puncte de vedere diferite în problemele internaționale. Deosebirile de vederi nu trebuie, însă, să impieteze în nici un fel asupra relațiilor dintre statele socialiste, asupra unității sistemului socialist mondial, întemeiate pe comunitatea țelurilor fundamentale ale socialismului și păcii.Caracterul și conținutul relațiilor dintre țările socialiste exercită o mare înrîurire asupra luptei popoarelor pentru eliberare națională, asupra tinerelor state, preocupate de consolidarea independenței lot politice și economice, a suveranității lor naționale. Ele au o însemnătate deosebită în ansamblul vieții internaționale, putînd determina respectarea în practică a principiilor și normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional.
Tovarăși,In centrul poHticii externe a statului nostru stau’ prietenia și alianța frățească cu toate țările socialiste, in interesul întăririi permanente a sistemului socialist mondial, al sporirii influenței sa.le în lume Relațiile cu țările socialele se Întemeiază pe comunitatea orîndu'rii sociale pe care o făurim, pe unitatea țelurilor și aspirațiilor a intereselor luptei împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume. ToLodală. România dezvoltă relații cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială Lărgirea și multiplicarea relațiilor economice, diplomatice și culiural-științi- fice contribuie la afirmarea cauzei generale a păcii și secui ilății, creează popoarelor largi posibilități de a-și valorifica resursele materiale și u- mane in beneficiul progresului lor economic și social. In prezent, țara noastră ini reține relații diplomatice cu 25 de state europene, 22 asiatice. 21) africane, 6 state latino-ameri- carie, 2 state nord-americane. Ne vom strădui să extindem relațiile și cu alte țări, potrivit intereselor țării noastre, statelor respective, cauzei păcii și securității internaționale.Au fost luate noi măsuri pentru extinderea, raporturilor pe tărim economic și telț.nico- științific. O dată cu dezvoltarea relațiilot economice cu celelalte țări socialiste, care, după cum se știe, ocupă ponderea principală în comerțul nostru exterior, extindem continuu schimburile economice cu țările de altă orînduire socială. Considerăm că amplificarea legăiurilor economice și tehnico-științifice constiluie baza materială a dezvoltării șl întăririi relațiilor dintre țâri și popoare.Cunoașterea realizărilor obținute de harnicul nostru popor, principiile și metodele pe care le promovăm în relațiile internaționale permit extinderea acțiunilor prin care ne a- ducem contribuția la îmbunătățirea legăturilor dintre state, sporirea încrederii reciproce, însănătoșirea climatului internațional. Cu adîrică satisfacție și prețuire, țara noastră a găzduit in ultimii am șefi de state, de guverne, miniștri de exțerne și alte personalități o- ficiale din diferite țări ale lumii! Totodată, s-au înmulțit vizitele șj iniîlnirile reprezentanților autorizați ai țării noastre în alte state In acest cadru s-au realizat și vizitele pe care le-am făcut în Republica Arabă Unită, Etiopia, Tunisia, Somalia, Iran. Aceste vizite, ca și cele pe care le-am primit, ne-au permis să apreciem împreună cu conducătorii statelor respective evoluția pozitivă a relațiilor dintre țările noastre. In același timp au fost identificate noi căi și posibilități de colaborare în folosul reciproc și al comunității internaționale. Cunoașterea mai profundă a eforturilor întreprinse în aceste țări în vederea dezvoltării une| economii de sine stătătoare, a înfloririi culturii naționale, a ridicării nivelului de trai ne-a prilejuit totodată satisfacția de a constata în mod direct stima și prestigiul de câre se bucură Româniâ, politica și principiile ei, activitatea și experiența poporului nostru. Constatînd împreună cu înSl- ții noștri interlocutori Interesul de a ridica pe o nouă

treaptă relațiile dintre țările noastre, în documentele date publicității a fost schițat cadrul evoluției lor viitoare, la care sîntem hotări'ți să ne aducem în continuare întreaga contribuție. Ei au dat o înaltă apreciere faptului că în politica noastră externă, ca o expresie deplină a concepției socialismului asupra relațiilor internaționale, manifestăm toată grija și atenția cuvenită față de înfăptuirea idealurilor de progres social și național ale altoi popoare.Cultivarea și lărgirea continuă a relațiilor politico-diplomat ice și economice cu tinerele state independente din Asia și Africa, precum și cu țările Americii Latine, reprezintă una din direcțiile principale ale politicii externe a statului nostru. Poporul român, cate secole de-a rîndul a luptai pentru păstrarea ființei sale naționale, pentru independența și formarea statului său unitar, înțelege și sprijină ferm lupta popoarelor din Africa. Asia și alte regiuni ale luni i pentru eliberare și independență națională, împotriva ;colonialismului și neoco- lortialismului, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru inlăturarea urmărilor dominației îcoioniale și dezvoltare de siri$. stătătoare.Mișcarea de eliberare națională. tinerele state independente ca,e prin lupta lor contribuie la afirmarea non realități internaționale, la slăbirea forțelor imperialismului au un toi de seamă, in desfășurarea procesului revoluționar mondial, tn prezent, a- proape lumătate din numărul țărilor dm lume îl formează țări rare s-au constituit ca state independente după cel de-al doilea război mondial. Aceste țări sînl confruntate de . probleme extrem de complexe. Se știe că independența politică, cea mai de seamă premisă a independenței depline, capătă un caracter iluzoriu dacă revoluția de eliberare națională nu este urmată de prefaceri adînci în viața economică și socială, dacă nu duce la rezolvarea sarcinilor vitale ale renașterii naționale, la făurirea unei economii proprii, de sine stătătoareStarea de înapoiere a țărilor în curs de dezvoltare nu se datorește lipsei de resurse naturale și umane pe care, de fapt, aceste țări le posedă din plin. Ea este urmarea jugului colonial, a menținerii în cele mai multe din aceste țări a stării dedep- ulentă și exploatare de către monopoluri. Zeci de națiuni tmere sau în curs de formare au de străbătut un drum greu pentru a realiza dezvoltarea lor liberă, independentă, pentru a-și afirma ființa lor națională și a-și asigura mersul lor înainte spre progres șt prosperitate.Am avut prilejui să constat că numeroși conducători ai tinerelor state independente urmăresc cu cel mai mare interes principiile și metodele relațiilor promovate de țările socialiste, cortsiderînd sistemul socialist mondial ca un reazem puternic în lupta pe care o duo pentru apărarea independenței și suveranității lor, pentru dezvoltarea economiei și culturii lor naționale. Ei și-au exprimat profunda amărăciune pentru faptul că lipsa de unitate a sistemului socialist mondial favorizează activizarea reacțiunii interne și ofensiva forțelor imperialiste împotriva independenței și suveranității, a cuceririlor democratice si progresiste din aceste țări. Aceasta ilustrează încă o dată valoarea și importanța unității sistemului socialist mondial.Alături de țările socialiste, noile state independente și mișcarea de eliberare națională joacă un rol de seamă în viața internațională, fiind un factor puternic de promovare a ideilor păcii, libertății și independenței popoarelor. Datorită influenței țărilor socialiste, apariției și dezvoltării statelor independente, relațiile internaționale au căpătat, pentru prima oară în epoca noastră, un caracter mondial. De aceea, înțelegerea și respectarea rolului statelor naționale prezintă o însemnătate deosebită. în condițiile actuale, soluții trainice, echitabile. în reglementarea problemelor internaționale nu se pot realiza decir prin conjugarea eforturilor tuturor țărilor, mari și mici, indiferent de anii care au trecut de la data cîpd o țară sau alta și-a

cucerit independența, luînd în considerare interesele fiecărei țări în parte, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singui soarta. Aceasta este o condiție esențială a asigurării păcii.Dezvoltarea de sine stătătoare a noilor state independente, participarea lor activt la circuitul vieții internaționale intimpină rezistența forțelor reacționare și a cercuriloi imperialiste care, pentru a-și păstra pozițiile sau a-și recuceri privilegiile pierdute ațîță vrajba națională, conflictele etnice și teritoriale în numele discreditatei politici — „dezbină și stăpînește 1“ Ele organizează comploturi, folosesc șantajul economic și alte presiuni, amestecul în treburile interne. Un mare pericol îl constituie practicile neocolonialismului, încercările de a înlocui vechile forme compromise de tutelă, cu altele mâi rafinate.Toate acestea aduc mari suferințe popoarelor respective și dăunează profund păcii internaționale.Republica Socialistă România este deplin solidară cu mișcarea de eliberare națională de sub jugul colonial, sprijină lupta noilor state pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, militează neabătut pentru unirea tuturor forțelor revoluționare. democratice și progresiste, pentru întărirea frontului antiimperialist . în vederea zădărnicirii acțiunilor provocatoare, agresive, ale reacțiunii și imperialismului, pentru pacea' și securitatea lumii.
Tovarăși,Țara noastră, pe deplin solidară cu cauza justă â poporului vietnamez, cu lupta sa eroică, acordă Republicii Democrate Vietnam, stat socialist, independent și suveran, poporului vietnamez, tot sprijinul material, moral, politic și diplomatic, pînă la alungarea definitivă a agresorilor. Cerem să fie respectat dreptul sacru al poporului vietnamez-, de a hotărî singur asupra des-’ finelor sale, fără amestec străin.Un alt pericol pentru pacea, lumii continuă să-l reprezinte evenimentele din Orienttil Apropiat. Poziția partidului și guvernului nostru, susținută de întregul popor, analiza făcută acestor evenimente de conducătorii partidului și guvernului, acțiunile întreprinse în lumina Declarației Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România cu privire la situația din Orientul Apropiat constituie expresia atenției și înaltei răspunderi a- cordate problemelor complexe din această zonă, a principialității și consecvenței politicii externe româneștiNoi ne pronunțăm pentru soluționarea oricărei probleme litigioase între state prin milloace pașnice, respectîn- du-se Interesele și drepturile legitime ale tuturor popoarelor și statelor din această regiune. Considerăm că problemele care confruntă țările din Orientul Apropiat pot găsi o reglementare durabilă la masa tratativelor, prin eforturile constructive ale părților interesate din zonă, fără nici un amestec străin în treburile lor interne.Este în interesul tuturor popoarelor din Orientul Apropiat, precum și al păcii generale, ca între statele din a- ceastă parte a lumii să existe relații de conviețuire pașnică, întemeiate pe dreptul fiecăruia la existență suverană și independentă.Poporul român nutrește sentimente de caldă simpatie față de lupta popoarelor arabe pentru apărarea independenței și suveranității lor naționale, împotriva politicii imperialismului și neocolonialismului, pentru o dezvoltare de Șine stătătoare, pe calea progresului economic, național și social.Desfășurarea evenimentelor internaționale demonstrează că, în vremurile noastre, pacea este indivizibilă, că orice focar de încordare sau stare de conflict are repercusiuni pe planul general al relațiilor dintre stațe. Pe de altă parte, orice efort spre întărirea păcii și colaborării, orice progres pe această cale se răsfrînge în mod pozitiv asupra întregii vieți internaționale.Preocupată permanent de înlăturarea asperităților din

viața internațională,' de- lichidarea surselor de suspiciuni și încordare între state, de așezarea raporturilor interstatale pe bazele durabile ale colaborării și încrederii între popoare, România acordă o importanță de prim ordin problemelor păcii și | securității pe continentul european.Ne-am exprimat deseori II convingerea fermă că înfăp- j tuirea securității europene pe baze principiale ar sluji cauza ■uturor popoarelor europene și a întregii omeniri.O piedică in calea colaborării intereuropene, a stabilirii unui sistem eficient de securitate. bazat pe raporturi de egalitate și respect mutual între toate statele, o constituie blocurile militare și bazele militare pe teritorii străine. în- țelegînd profundele implicații ale menținerii blocurilor militare. care au impus nu puține sacrificii popoarelor, partidul și guvernul nostru desfășoară o largă acțiune în vederea înlăturării acestui anacronism incompatibil cu inde- - pendența și suveranitatea națională. România, împreună cu celelalte țări socialiste, participante la Consfătuirea de la București a Comitetului politic consultativ al Tratatului de la Varșovia, se pronunță pentru desființarea blocului agresiv N.A.T.O. și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, pentru retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe neeu- ropene de pe continentul nostru, retragerea tuturor trupelor străine în limita frontierelor naționale, lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state. Firește, atîta vreme cît va exista blocul agresiv N.A.T.O., țările socialiste sînt obligate să mențină Tratatul de la Varșovia, să-și întărească vigilenta și capacitatea de apărare, spre a fi gata sa respingă orice tentative de agresiune.Pentru realizarea condițiilor înfăptuirii securității europene, este necesar să se lichideze rămășițele celui de-al doilea război mondial : în judecarea situației să se pornească de la recunoașterea frontierelor statornicite în urma războiului, de la starea de fapt a existenței celor două state germane, stabilin- du-se relații normale între ele; să se creeze un climat prielnic abordării tuturor problemelor europene.Totodată, se impun, ca o necesitate, dezvoltarea colaborării și cooperării intre toate statele europene, extinderea legăturilor economice, polițico- diplomatice și.i culturale, • stă- • tornicirea unor relații bazate pe respectarea independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Toate acestea ar reprezenta un însemnat a- port la realizarea securității europene.în această direcție se înscriu și eforturile în vederea aplicării rezoluției unanime a I Adunării Generale a Organi- i zației Națiunilor Unite..inițiată I de Republica Socialistă România, și la care s-au alăturat și alte țări, cu privire la acțiunile pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite De asemenea, partidul și statul nostru nu vor înceta să se preocupe de îmbunătățirea relațiilor cu toate statele balcanice. vor sprijini. în continuare. inițiativele in vederea transformării Balcanilor și regiunii Mării Adriatice într-o zonă a colaborării pașnice, fără arme nucleare.
Tovarăși,în aplicarea prevederilor Constituției. care consacră creșterea rolului și atribuțiilor Marii Adunări Naționale, se înscriu și actualele dezbateri din organul suprem al puterii de stat. Analiza prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. dezbaterile pătrunse de un j înalt spirit de răspundere a- testă că mandatul acordat unanim de poporul român politicii externe a partidului și statului nostru este îndeplinit cu scrupulozitate.Republica Socialistă România nu va precppeți nici un efort pentru a-și aduce în continuare contribuția la triumful păcii și progresului în lume, va face tot ce depinde de ea pentru lichidarea primejdiei de război, pentru menținerea și consolidarea păcii mondiale. 

(Cuvîntarea a fost subliniată, 
în repetate rînduri, prin vii și 
puternice aplauze).

(Urmare din pag. I) ••

(Urmare din pag. 1)cerilor externe, Ion 
Pas, președintele institutului român pentru relațiile culturalecu Străinătatea. Bra- 
niș Ladislâu, președintele Sfatului popular al regiunii Mureș-Auțonomă Maghiară, general de armată lacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, președintele Coimilptulul gamzatorir nilor din antifascist. 
Constantin

Oral vetera- războiul acad.
Daieovi-ciu, membru al Consiliului de Stat, rec

torul Universității „Babeș-Bolvai" din Cluj, Leonte Răutu, membru a| Comitetului Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., 
Constantin Orăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R,, președintele Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Viorel Ui- 
bariu. Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Lenau- heim regiunea Banat, prof, univ Mihail 
Ghelmegeanu. vice

președinte a! Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R,, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Dezbaterile asupra expunerii cu privire la politica externă a partidului și guvernului au luat apoi sfîrșit,în încheierea dezbaterilor, primit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tova

rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R lCuvîntarea se 
publică in pag 1).Cuvîntul secretarului general a) C,C. al P,C.R. a fost primit cu ovații și urale.Cu aplauze puternice. îndelung repetate, exprlmînd adeziunea fermă a depu- taților, a tuturor celor prezenți la politica externă a partidului și guvernului închinată în întregime intereselor vitale ale poporului român, cauzei socialismului.

progresului și păcii în lume, Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate o hotărîre pentru aprobarea expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., cu privire la politica externă a Republicii Socialiste România și sarcinile sale de viitor, precum și activitatea iesfășurată de guvern pentru realizarea acestei politici.Lucrările sesiunii continuă. (Agerpres)

ficarea imensului arsenal de mijloace — politice, econo mice, culturale, diplomatice — pe care toate țările lumii îl au la îndemînă pentru a se dezvolta de sine stătător, în conformitate cu cerințele istoriei, și a apăra supremul lor bun comun — pacea.Ca organ care transpune în practică politica partidului și a întregului popor, guvernul Republicii Socialiste România desfășoară o susținută activitate politico-diplomatică. întreprinde multiple inițiative și acțiuni concrete, susceptibile să ducă la întărirea forțelor socialismului și păcii, la dezvoltarea mișcării antiimperia- iiste, să promoveze spiritul rațiunii și al eticii în viața internațională. să favorizeze destinderea și cooperarea între state, pacea șj securitatea mondială.în cadrul actualelor dezbateri, Marea Adunare Națională a dat din nou expresie sentimentelor de stimă și prietenie frățească pe care poporul român le nutrește față de popoarele celorlalte țări socialiste, înaltei prețuiri pe care România socialistă o acordă relațiilor de colaborare tovărășească și sprijin reciproc cu toate celelalte 13 state ale sistemului mondial socialist. După cum în mod just au relevat unii vorbitori — și am în vedere în mod deosebit cuvîntarea de înaltă ținută teoretică și atît de substanțială a tovarășului Paul Nicu- lescu-Mizil — extinderea și perfecționarea continuă a raporturilor politice, economice, tehnico-științifice. culturale cu aceste țări formează obiectul preocupărilor constante ale politicii statului nostru. Intr-adevăr, tovarăși deputați, prietenia, solidaritatea și alianța cu țările socialiste constituie axa cardinală a politicii externe a României, elementul ei central.Numeroasele schimburi de vizite, întîlnirile pe care delegații de partid și guvernamentale române le-au avut în ultima’vreme cu conducătorii de partid și de stat din țările socialiste au ocazionat — după cum ați văzut — informări reciproce asupra construcției socialiste, schimburi de păreri deschise și utile cu privire la relațiile bilaterale, la principalele probleme ale situației internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești — contribuind,.prin aceasta, la.întărirea prieteniei,, dintye popoarele lor, în interesul cauzei socialismului. Nu este nimic nefiresc in faptul Că. pe fondul general al comunității de idei, de interese și țeluri; se pot ivi. la un moment dat. în relațiile dintre țările socialiste păreri sau moduri de a acționa într-o problemă specifică sau alta care să nu fie identice ; nefiresc este ca. în raporturile dintre țări socialiste să intervină metode și practici în contradicție cu normele egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, norme care derivă din însăși natura internaționalismului socialist, în ceea ce ne privește, sîntem constanți în ideea și nu obosim de a o afirma că ceea ce unește țările socialiste este esențial și se cere promovat pe prim plan și, ca atare, deosebirile nu trebuie să afecteze cu nimic relațiile normale, de încredere și cooperare dintre statele socialiste. Guvernul Republicii Socialiste România, dînd expresie politicii partidului, va face și în viitor tot ce depinde de el pentru a contribui la întărirea qontinuă a prieteniei și solidarității țărilor sistemului socialist mondial, a unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în expunerea prezentată și în cadrul dezbaterilor a fost reafirmată concepția de politică externă a statului nostru, care, pornind de la realitățile vieții internaționale, de la aspirațiile de pace și securitate ale tuturor popoarelor, se pronunță pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. Noi socotim că necesitatea conviețuirii pașnice cu toate statele decurge nu numai din faptul că aceasta reprezintă unica alternativă a unui conflict termonuclear nimicitor ; ea se impune ca o necesitate oarecum obiectivă pentru că în lumea de azi, care este o lume a Interdependentelor. a pătrunderii explozive a științei în toate domeniile creației materiale și spirituale, a dezvoltării fără precedent a forțelor de producție ale societății — progresul și prosperitatea popoarelor sînt de neconceput fără existența unui circuit viu, continuu, al valorilor, în cadrul căruia fiecare națiune beneficiază. prin ceea ce dă și primește, de roadele colaborării internaționale. Firește, nu orice fel de relații corespund acestui obiectiv. Viața repudiază tot mai mult acel tip de raporturi interstatale, generat de imperialism, căruia îi sînt proprii inegalitatea, exploatarea, dominarea celui mai slab de către cel mai puternic. împărțirea globului în sfere de influență Evoluția socială afirmă tot mai evident in viața internațională reguli de conduită care să facă viabilă și eficientă conviețuirea pașnică, un sistem nou de organizare a relațiilor intre state, la temelia căruia sînt așe

zate 'principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altora, avantajului reciproc, E- sența juridică, politică și morală a unor asemenea relații constă în respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine stătător destinele și căile de dezvoltare, fără imixtiuni din afară, de a-și afirma personalitatea și demnitatea, de a-și asigura condițiile de punere în valoare a potențialului uman, material și spiritual de care dispune, în interesul propriei sale prosperități, al progresului și civili.- zației. Este convingerea noastră nestrămutată, dedusă din întreaga experiență istorică, că numai pe această bază, unanim acceptabilă, se pot dezvolta relații durabile, de încredere și stimă reciprocă , se poate respecta legalitatea internațională, menține și consolida pacea și securitatea mondială.Pe temeiul acestor principii imuabile, guvernul Republicii Socialiste România, aplicînd cu consecvență linia trasată de partid. își fundamentează întreaga sa politică externă militînd neobosit, asiduu, pentru afirmarea și promovarea lor în viața internațională Eforturile sale perseverente, răbdătoare, tind la statornicirea și normalizarea, pe ac astă bază, a legăturilor multilaterale dintre state, la intensificarea lor, la cooperarea largă în domeniul economic, cultural-artistic. tehnico-științific Expunerea masiv documentată a tovarășului Verdet a înfățișat Marii Adunări Naționale dezvoltarea dinamică a legăturilor noastre economice cu aproape toate țările lumii. Alți vorbitori s-au ocupat pe larg de dezvoltarea celorlalte aspecte ale relațiilor noastre internaționale. Drept rezultat, sesiunea noastră a putut aprecia eu satisfacție că în ultimii ani s-au dezvoltat considerabil și s-au a- meliorat relațiile României cu țările din regiunea balcanică, cu țările Europei occidentale, cu numeroase țări de pe celelalte continenteO activitate susținută desfășoară guvernul nostru. în spiritul Declarației de la București din iulie 1966. pentru reglementarea și extinderea relațiilor dintre statele europene, înlăturarea surselor de încordare, găsirea căilor de înfăptuire a unei trainice securități-europene, ca una dintre problemele esențiale ale vieții internaționale actuale. Acestor obiective le-au servit numeroase acțiuni politice și diplomatice întreprinse de guvernul român, contactele și tratativele cu reprezentanții unui șir de stat.e desfășurate fie în țara noastră, fie în țările respectiveMi-a revenit, în calitate de șef al guvernului, sarcina de cinste de a conduce delegațiile guvernamentale care au vizitat o serie de țări europene ca Franța. Austria. Turcia. Danemarca, Grecia, recent de tot Olanda Permiteți-mi să raportez Marii Adunări Naționale, ca organ suprem al puterii de stat, că toate aceste vizite au fost deosebit de fructuoase Aș vrea să relev, mai întîi tovarăși deputați. că am fost impresionat de ospitalitatea cordială ce s-a manifestat față de delegațiile noastre. ca soli ai poporului român. de interesul viu pe care l-am întîlnit la conducătorii și la opinia publică din țările- gazdă față de progresele României și față de politica ei externă, apreciată drept pozitivă și constructivăConvorbirile pe care le-am avut cu aceste ocazii au dat relief ideii că deosebirile de orînduire socială și chiar a- partenența la tratate politico- militare diferite nu pot constitui un impediment în calea colaborării dintre țări, atunci cînd există năzuințe comune de a activa în acest sens. Această năzuință s-a manifestat concret în rezolvarea în spiritul înțelegerii a unor probleme pendinte între țările noastre. în acordurile încheiate în diferite domenii, în explorarea unor noi căi de colaborare și cooperare, reciproc a- vantajoasă, cu un conținut mereu mai bogat.Dialogul a reliefat, totodată, multe puncte de contact și convergență în aprecierea situației internaționale și a căilor de soluționare durabilă a problemelor arzătoare, a afirmat dorința comună de destindere și cooperare. în cadrul acestor convorbiri a fost pusă adeseori în lumină vocația țărilor mici și mijlocii — la care s-a referit pe larg expunerea — de a contribui, prin inițiativele și acțiunile lor. la rezolvarea problemelor majore care preocupă în prezent omenirea. Partea română a folosit prilejurile ce s-au ivit pentru a expune punctul de vedere al tării noastre, cu privire la însemnătatea pe care ar avea-o pentru însănătoșirea vieții internaționale în Europa, desființarea blocului N.A.T.O. și concomitent, a Tratatului de la Varșovia, și adoptarea în prealabil a unor măsuri destinate să netezească drumul spre acest obiectiv — cum ar fi lichidarea bazelor militare de pe teritorii străine, frînarea cursei înarmărilor și alte măsuri îndreptate spre dezarmarea nucleară Chiar în cazurile în care punctele de vedere expuse n-au coincis cu cele ale in

terlocutorilor, discuțiile, desfășurate cu solicitudine pentru părerile reciproce, au avut darul de a contribui la clarificări utile.în perspectiva evoluției internaționale se poate aprecia cu tot temeiul că aceste vizite, precum și vizitele în țara noastră ale reprezentanților la diferite nivele, ă unor guverne din țările occidentale, sau contactele ministrului de externe și ale altor membri ai guvernului român cu factorii de răspundere din state cu altă nrîn- duire socială, au contribuit, toate, la o mai bună cunoaștere j a punctelor de vedere, la dez- voltarea legăturilor României cu aceste țări, la creșterea prestigiului ei pe arenajn- ternațională ; în ultimă instanță, au reprezentat o contribuție pozitivă la crearea a- celui climat de încredere și cooperare mutuală în care sînt interesate toate popoarele. . Pe această linie de gindire, aș vrea să subliniez șl semnificația stabilirii relațiilor diplomatice între România Si R. F a Germaniei, aci. rare, — așa cum s-a arătat aici — a avut o influență pozitivă’ în" direcția destinderii, a stimulării tendințelor realiste din Europa, inclusiv din Germania occidentală, contribuind la dezvoltarea colaborării intereuropene. Experiența Confirmă astfel că normalizarea, dezvoltarea și consolidated relațiilor bilaterale, contactele directe de la stat la stai constituie premisa necesară și o- bligatorie spre o reală îmbunătățire a ansamblului relațiilor internaționale, spre găsirea unor soluții viabile și echitabile problemelor ce-și așteaptă rezolvarea.Nu pot fi, desigur, subestimate dificultățile care mai există în această direcție, obstacolele pe care le ridică în calea destinderii cercurile imperialiste americane, forțele neonaziste și revanșarde din Germania federală și re- acțiunea din alte țări vest- europene. în aceste condiții, lupta pentru înfăptuirea securității europene impune intensificarea eforturilor tuturor statelor, a tuturor forțelor interesate ca Europa să devină un continent al cooperării pașnice și rodnice.. în lumina dezbaterilor care au avut loc aici, guvernul român va trebui să militeze în continuare, cu energie și consecvență, pentru înfăptuirea dezideratului securității europene, cu convingerea că aceasta servește intereselor tuturor popoarelor din Europa, ale,tuturor forțelor progresiste și an- tiimperialiste. precum și păcii și securității generale.Lucrările actualei sesiuni au dat o viguroasă expresie simpatiei adînci și deplinei înțelegeri cu care poporul român privește lupta popoarelor subjugate pentru eliberarea lor națională și socială, eforturile tinerelor state naționale pentru consolidarea independenței cucerite prm iertfe grele pentru. dezvoltarea lor de sine stătătoare pe calea unei vieți prospere, a progresului social. România va extinde și în viitor legăturile și colaborarea cu noile state din Asia. Africa, America Latină.Dînd glas voinței și sentimentului unanim al poporului român Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România a condamnat ferm intensificarea războiului agresiv dus de Statele Unite în Vietnam, continuarea atacurilor aeriene și celelalte acțiuni agresive îndreptate împotriva R. D Vietnam Expriniîndti-și întreaga admirație pentru spiritul de sacrificiu și eroismul cu care poporul vietnamez își apără drepturile sale fundamentale. partidul și guvernul român întregul nostru oopor își reafirmă solidaritatea sa activă cu Vietnamul luptător și hotărîrea fermă de a continua să-t acorde sprijin material. moral, oolitic și diplomatic în lupta împotriva agresorilor Ne propunem ca. împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele iubitoare de pace, să intensificăm acțiunile polit.ico-diplomatice pentru a determina încetarea imediată, necondiționată și definitivă a bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, curmarea agresiunii și retragerea trupelor americane dirt Vietnamul de sud. astfel ca pq- oorul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur fără ș- mestec din afară problemele vieții sale interne.în cursul acestei sesiuni s-a.u manifestat cu oregnanță aprobarea și sprijinul întregului popor român față de poziția adoptată și de acțiunile întreprinse de partid și guvern în legătură cu evenimentele grave din Orientul Apropiat. în abordarea acestei probleme, conducerea de partid și de stat a României au pornit ca întotdeauna de ia realități de ia interesele fundamentale ale popoarelor și de la cerințele majore ale cauzei păciiAm fost și sîntem călăuziți de spiritul solidarității active fată de lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva imperialismului si neocolonialismului și sprijinim cu toată simpatia eforturile lor snre realizarea de prefaceri social- economice progresiste. Considerăm că aceste năzuințe își pot wăsi împlinire numai în condițiile cînd în Orientul A- propiat se va statornici pa

cea, se vor respecta drepturile legitime ale fiecărui stat din această regiune, pe baza existenței sale independente și suverane, se va elimina imixtiunea străină în treburile interne ale popoarelor și se va asigura perspectiva înaintării lor nestingherite pe calea democrației și progresului. Corespunzător acestor cerințe, noi ne-am pronunțat, după cum ați văzut, împotriva confruntării armate între Izrael și statele arabe, iar după ce aceasta totuși S-a produs, ara chemat la încetarea imediată a ostilităților și rezol varea rfiul- . tipîelciil probleme conflicruale, inclusiv problema refugihților, pe calea tratativelor .'între a- râbi Și izraelieni Ne pronun- v țăm £U<hotărîre pentru retrage- ' rea trudelor statului izraelian de pe teritoriile ocupște'și .re- , nunțarea de către aisestă la ’ orice măsuri anexioniste, la -rdvendic^ri teritoriale sair,alte avantaje unilaterale. în. ' zi- 'lele noastre, cînd, ca urmare -a unei îndelungate experiențe istorice, au apărui organizații internaționale, care* prin ■ însăși existența și statutul lor afirmă prinO'iptul’ că nu forța este aceea care creează dreptul, a nesocoti sau ocoli a- ceastă idee înseamnă.a contrazice întreaga evoluție socială, înseși normele de bază ale dreptului internațional, organizarea actuală a relațiilor internaționale.Din însărcinarea partidului și guvernului am expus punctul de vedere al României în această problemă în fața Adunării Generale a O.N.U., și pot să vă încredințez, tovarăși deputați, că el a avut ecou atît la O.N.U., cît și în opinia publică mondială, fiind apreciat ca rațional și judicios, ca o contribuție constructivă a României socialiste în momente care reclamau din partea tuturor statelor calm, chibzuință Și spirit de răspundere. Activitatea desfășurată de delegația română la O.N.U. a tins, în continuare, la găsirea unor soluții pătrunse de spiritul păcii și înțelegerii între popoare. Membrii delegației au avut numeroase contacte cu șefn de guverne, cu miniștri ai afacerilor externe, Contacte care au prilejuit schimburi de păreri utile. în- tîlnirea și convorbirea pe car' .â le-am avui cu acest prilej la Washington cu președintele S.U.A., Lyndon JOhnson, au a- bordat probleme ale sesiunii O.N.U. și alte probleme de interes comun, în legătură cu aceasta, aș vrea să subliniez că guvernul român apreciază, în mod just, însemnătatea relațiilor, cu Statele Unite și dorește să le extindă ; aceasta nu depinde însă numai de noi, ci și de poziția Statelor Unite ale Americii, de dorința lor de a promova aceste relații pe baze reciproc avantajoase.în drum spre patrie, la Paris, am avut o convorbire cu președintele de Gaulle Ca și ir. urmă cu cițiva am, ciud am avut ocazia să discut cu distinsul om de stat francez, in- tîlmrea actuală s-a desfășurat in spiritul tradițioualeloi legături pi leienești statornicite intre Franța și România care, prin străduințe comune, cunosc o evoluțte pozitivă, potrivit cu interesele celoi două popoare, cu interesele păcii in Europa și în lume.
Tovarăși deputați,încheiem această dezbatere de politică externă a Marii Adunări Naționale relevind una dm ideile majoie ce au fost expttmate in cursul dez- OâteiilOi, și anume că activizarea din ultima vreme a cercuriloi imperialiste agte- sive, intensificarea acțiunilor lor potrivnice păcii impun mai mult ca ortcind mobilizarea tuturor foițelor antiimperialiste, iubitoare de pace, la acțiuni hotârite pentru apăi area păcii. Corespun- zâlot acestui imperativ major al Vieții, Maiea Adunare Națională face apei la paiiamen- tfile guvernele, partidele politice progresiste din toate țările. la forțele- păcii și. progresului de pretutindeni, indiferent de convingeri, ideologice, politice și religioase, să-și u- nească forțele și să acționeze energic și perseverent pentru salvgardarea civilizației de primejdia unui nou război mondial, pentru întărirea păcii și securității... .mondiale/ D,e ’ la..', aceașțâ'/ fri- bună, doresc să’ afirm, că, po- pba'rble lumii pot c'on’ta pe faptul'ea poporul român/condus fertil de partid pe călea con- , sțrucț.iei paȘnice Și ' înfloririi patriei socialiste, se Va afla.și . de Sici înamte în primele-rin/ dUri, âle luptăioriiof ’ pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate âle omenirii cdbteriipbra- ne, pOntru cauză păcii, .și securității’în întreaga lume. Vreau să asigur Măreă- Adunare’. Națională că guvernul Republicii Socialiste Rdrrțânla, aplicîndin viață politica elaborată de partid, își va cbrtsacra în con- ‘ tlnuare to,ale forțele pentrb a sluji cu abnegație interesele fundamentale ale poporului român; vă ’ milita neabătut pentru ca țara noastră să-șî îndeplinească cu cinste rblul ce îi revine ca factor activ îri lupta mondială pentru înfăptuirea dezideratelor majore ale epocii noastre, pentru independență națională, cooperare rodnică între popoare, pace și securitate, progres social
(Cei prezenți au sublftiiat 

cuvîntarea, în repetate rînduri, 
prin vii și puternice aplauze).



CUVlNTUL DEPUTATULUI
DUMITRU BALADA

Poporul nostru, care a luptat din greu vreme îndelungată pentru a-și cuceri și apăra independența naționala, care a trăit și suferit ororile războiului, este profund interesat în așezarea relațiilor internaționale pe o bază rațională și echitabilă, în instaurarea unei păci durabile, spre a-și putea desfășura în liniște și siguranță munca sa constructivă închinată marilor idealuri ale socialismului și comunismului. Iată de ce, în- tr-un singur glas, întregul popor aprobă și susține cu adîncă convingere politica externă a partidului și guvernului nostru izvorîtă din interesele vitale ale țării.Țin să asigur Marea Adunare Națională că oamenii muncii din regiunea Ploiești, care înfăptuiesc cu elan patriotic', sarcinile ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului ă, IX-lea al Partidului Comunist Român, aprobă întru totul politica externă a partidului și statului nostru.înfățișată amplu în fața noastră în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea țării noastre pe plan internațional oferă un bilanț .bogat, reflectă principialitatea, realismul, consecvența și spiritul de inițiativă cu care partidul și guvernul nostru abordează ma- rilb probleme ale lumii contemporane și se orientează în complexele .împrejurări ale vieții internaționale.Masele largi din patria noastră dau o înaltă apreciere faptului că partidul și stalul pun în centrul politicii noastre externe dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare cu toate țările'socialiste. Relațiile multilaterale de colaborare și întrajutorare cu toate țările socialiste, bazate pe principiile marxism-leni- nismului, pe respectarea independenței și suveranității naționale, pe deplina egalitate în drepturi și neamestecul în treburile interne, corespund în cel mai înalt grad țelurilor construcției noastre socialiste și totodată cauzei unității și întăririi sistemului mondial socialist.Sînt cunoscute eforturile stăruitoare, activitatea pătrunsă de o înaltă principialitate desfășurată de partidul nostru pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Asigurînd dezvoltarea continuă a societății socialiste în țara noastră, sporind continuu contribuția noastră la întărirea forțelor socialismului și păcii în în
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ZAHARIA STANCU

Am ascultat cu cea mai mare atenție expunerea tovarășului secretar general al partidului nostru, am căutat să pătrund fiecare idee și să

dintre eteniei

treaga lume, ne îndeplinim o înaltă îndatorire internaționalis- tă. Este suficient să ne gîndirn că relațiile dintre țările socialiste au o puternică influență asupra întregii vieți internaționale, asupra luptei popoarelor pentru cucerirea libertății și independenței naționale, ca să înțelegem cît este de necesar să nu fie precupețit nici un efort pentru ca a- ceste relații să se îmbunătățească și să se întărească necontenit.Așa cum a apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceea ce u- nește țările socialiste este incomparabil mai important decît deosebirile de păreri ele. Aceasta dă pri-și solidarității noastre frățești un puternicși indestructibil fundament. Ne bucură faptul că relațiile noastre cu Uniunea Sovietică se dezvoltă continuu pe plan politic, economic și cultural, desfășurate în spiritul colaborării și întrajutorării socialiste. Aceste relații a- duc o contribuție de seamă la întărirea forțelor socialismului și păcii în lume. Alături de comuniștii de pretutindeni de întreaga omenire progresistă, sărbătorim în acest an semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis epoca plină de măreție a revoluțiilor proletare victorioase. Cele cinci decenii care s-au scurs de cînd muncitorii și țăranii din Rusia, conduși de partidul lui Lenin, au preluat puterea și au pornit pe calea socialismului, au înscris în istoria omenirii pagini de epocală însemnătate. • Cu toate dificultățile întîmpinate și în ciuda deosebirilor care s-au putut manifesta, țările socialiste, mișcarea comunistă și muncitorească internațională au repurtat în acești ani succese mari, care constituie un motiv de adîncă satisfacție și, în același timp, un puternic îndemn la sporirea eforturilor pentru întărirea unității și cucerirea de noi victorii în lupta pentru cauza generală a socialismului și comunismului.Dezvoltîndu-și continuu relațiile eu țările socialiste, țara noastră acordă totodată însemnătatea cuvenită relațiilor economice, diplomatice, culturale, științifice cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială. Conștient că prin relații de colaborare și respect reciproc cu toate țările se înfăptuiește mai lesne progresul material și spiritual al societății, deci și o dezvoltare mai rapidă a țării sale, poporul român leagă aceste acțiuni de lupta sa pentru pace și îndepărtarea pericolelor de război. Noi privim cu deosebită bucurie orice pas, orice efort spre apropierea și înțelegerea între popoare și, cu îndreptățită mîndrie, constatăm că România își aduce cu cinste contribuția' la realizarea acestui țel nobil.în rîndul înfăptuirilor de mare. însemnătate ale politicii noastre externe situăm faptul că întreținem relații economice și culturale cu peste o sută de. țări din întreaga lume. în realizarea schimburilor economice ale țării noastre, regiunii Ploiești îi revin mari sarcini. Peste 30 la sută din producția 

cîntăresc fiecare argument. Am simțit, în atmosfera Adunării noastre, că fiecare deputat a ascultat cu aceeași atenție această frumoasă, cuprinzătoare și convingătoare expunere ,a programului de politică externă a partidului și statului. Simt acum satisfacția de conștiință, deplină, neprecupețită și gravă, a tuturor celor ce ne-am adunat aci, și simt că pot exprima, cu cea mai profundă convingere și cu cel mai fierbinte entuziasm, adeziunea tuturor cetățenilor, a tuturor alegătorilor pe care am cinstea de a-i reprezenta în A- dunarea Națională a Republicii Socialiste România.întregul program al politicii noastre externe este inspirat din adevărul profund al inte

industrială a regiunii este destinată exportului. Din regiunea noastră pleacă in aproape 60 de țări utilaj petrolier, produse petrolifere și chimice, materiale de construcție și multe alte produse. Noi ne străduim și ne vom strădui cu energie sporită ca toate colectivele de muncă din regiune să facă față — în cele mai bune condiții — cerințelor puse în fața oamenilor muncii de conducerea de partid și de stat cu privire la lărgirea gamei produselor pentru export, ridicarea nivelului calitativ și reducerea costurilor la toate produsele, respectarea riguroasă a termenelor de livrare a mărfurilor.Știm cu toții că în lupta pentru destindere și pace nu se pot obține progrese de la sine. Dacă în genere soluția oricărei probleme nu apare de-a gata ci numai ca urmare a unor căutări răbdătoare, cu atît mai mult, problemele complicate ale vieții internaționale nu pot fi rezolvate fără e- forturi perseverente, întrucît aici intervin obstacole serioase și împotrivirea înverșunată a forțelor reacționare și agresive. Desfășurarea evenimentelor internaționale confirmă pe deplin aprecierea partidului și guvernului nostru cu privire la necesitatea unei vigilențe sporite față de acțiunile agresive ale imperialismului, care pun în pericol pacea lumii.Intensificarea continuă a a- gresiunii americane în Vietnam demonstrează cît de necesară este în zilele noastre întărirea unității de luptă a tuturor forțelor antiimperialis- te și, în primul rînd, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Unitatea este o condiție fundamentală pentru salvgardarea păcii și prevenirea unui nou război mondial, pentru apărarea dreptului sacru și suveran al popoarelor de a hotărî singure asupra soartei lor. Consecvent poziției sale internaționaliste, poporul nostru aprobă întru totul activitatea intensă și-niul- ’ tilateralâ desfășurată de partid și guvern în sprijinul eroicului popor vietnamez, este ho- tărît să-i acorde în continuare ajutor material, politic și moral în lupta împotriva agresiunii imperialiste.Cu profundă simpatie și spirit de solidaritate, poporul român stă consecvent alături de popoarele care luptă pentru realizarea aspirațiilor lor sociale și na'ționale, sprijină cauza tinerelor state — apărarea și consolidarea independenței lor naționale, respingerea ne- ocolonialismului, dezvoltarea economică de sine stătătoare și progresul social.Activitatea internațională desfășurată de partidul și guvernul nostru, potrivit liniilor directoare stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, și-a dovedit pe deplin justețea și realismul. Ea a permis și va permite și de acum înainte poporului român să-și îndeplinească cu cinste sarcinile internaționaliste care-i revin în lupta antiimperialistă, pentru salvgardarea intereselor fundamentale ale popoarelor, pentru dezvoltarea cooperării internaționale, în numele păcii și progresului.Ca cetățean și deputat, îmi exprim încrederea nețărmurită în politica externă a partidului și guvernului și voi vota din toată inima pentru deplina ei aprobare în forul suprem al țării. (Vii aplauze).

reselor poporului român, precum și din cea mai profundă și vie fibră a plămadei sufletești a acestui popor, și, totodată, din cel mai sincer și generos spirit de pașnică înfrățire și colaborare cu toate popoarele și statele lumii, din hotărîrea cea mai neabătută de a face tot ceea ce intră în posibilitățile unui stat independent și ale unui popor liber, pentru instaurarea și conservarea păcii internaționale.Fiecare idee din multele care constituie coordonatele expunerii tovarășului secretar general găsește sufletul poporului român deschis, gata s-o îmbrățișeze și s-o păstreze printre valorile cele mai durabile și mai fecunde ale conștiinței sale de membru al comunității internaționale. Pentru a se declara hotărît să-și păstreze suveranitatea și independența ; să militeze pentru unitatea strînsă a tuturor țărilor socialiste și a mișcării comuniste, pentru deplina egalitate a tuturor statelor ; să demaște și să 

combată politica imperialistă și neocolonialistă de amestec în afacerile și destinul altor state, politică provocatoare de neliniște, de instabilitate și de război ; să practice cea mai constantă politică de colaborare internațională. în toate domeniile, de la economie pînă la turism, și de la cultură pînă la sport. Pentru a face toate acestea, poporul român nu este obligat sâ revizuiască atitudini ale sale, nu este constrîns să intre în contradicție cu sine însuși, să se dezmintă, să-și ia vorba înapoi, să se rostească altfel decît acționează și să acționeze altfel decît se rostește. Aceste principii izvorăsc din îndelungata existență a poporului nostru, din legăturile stabilite cu toate popoarele cu care a venit în contact, din înclinațiile sale cele mai străvechi.De altfel, astăzi, partidul și guvernul nostru încurajează toate formele posibile de contact direct între cetățenii țării noastre și cetățenii tuturor țărilor din lume, toate formele care izvorăsc din sentimentul spontan al prieteniei și tind spre legături pașnice și rodnice, de la stat la stat, sau de la om la om. Țara noastră este deschisă tuturor, ea cheamă spre ea, cheamă pe oricine, și nimeni nu are nevoie de altă dovadă, decît de aceea pe care o poate obține privind în jurul său, pentru a-și da seama cît de numeroși sînt străinii care cutreieră meleagurile noastre în lung și-n lat. Numeroși sînt și românii care călătoresc peste hotare, cu diferite însărcinări oficiale sau numai pentru plăcerea de a cunoaște mereu alte peisaje, și, mai ales, alți oameni.Aceste neîncetate schimburi de prezențe omenești — străine, în hotarele noastre, românești, în hotarele străine — creează ecouri puternice și durabile despre țara noastră, despre progresele și realizările ei, despre cetățenii ei, despre oamenii ei, despre români. E- courile acestea îmbracă forme deosebit de variate — după o- biectivul, profesiunea, perspectiva, gradul de cultură al fiecăruia — dar exprimă, în general, um singur și puternic senlfmefff' fecefâ''de adfn irație, de stirnă, de prietenie. Mai ales atunci cînd e. vorba.de oameni, care au mai avut prilejul de a cunoaște țara noastră, în trecut. sentimentul de admirație se afirmă cu o forță deosebită, căci acești vizitatori pot face o comparație între chipul țării noastre, de acum treizeci sau douăzeci de ani, și între cel de azi. Mărturisirea tuturor e a- ceeași: nimic nu e mai dificil decît de a recunoaște chipul de ieri sub chipul de azi, nimic nu e mai demn de admirație decît saltul enorm pe care țara noastră, poporul nostru l-au- înfăptuit în toate direcțiile și pe toate planurile.Ca scriitor, am avut și eu adeseori prilejul de a auzi e- courile stîrnite de vizite reciproce între scriitori și oameni de cultură străini și români. Țara noastră, cultura, știința, arta și literatura noastră se bucură în ochii întregii lumi de un prestigiu niciodată cunoscut, și nici măcar visat în trecut, ele sînt considerate astăzi printre focarele creatoare de valori cu înțeles și cu nivel universal, ele s-au integrat în unitatea și în conștiința lumii.Lunga și frămîntata noastră istorie ne-a învățat că stabilirea unei politici externe, conformă cu interesele și cu sentimentele poporului, este o iluzie deșartă atît timp cît el nu va deveni stăpîn pe destinele sale, în primul rînd la el acasă, în țara sa, și pe viața sa.Cu experiența trecutului și cu învățătura prezentului, poporul român a primit cu deplină încredere în conducătorii săi poziția partidului și guvernului nostru. în legătură cu e- venimentele din Orientul A- propiat, așa cum a fost ea exprimată în Declarația Comitetului Central și a guvernului, pe baza căreia a fost adresat și apelul către cele două părți de a lichida litigiile prin tratative, în interesul lor și al tuturor popoarelor din această parte a lumii. Această poziție principială s-a dovedit a răspunde întru totul așteptărilor poporului român, care i-a dat deplina lui aprobare, pentru că ea satisface deopotrivă interesele sale, ca și concepția sa cea mai largă despre relațiile internaționale.Poporul nostru, care a dus o grea și îndelungată luptă pentru eliberarea sa socială și națională, consecvent solidar cu aspirațiile popoarelor de a-și cuceri independența, și-a manifestat întotdeauna simpatia și sprijinul față de lupta antiimperialistă a popoarelor arabe, pentru realizarea unității lor naționale și a năzuin

țelor de progres. Poporul , nostru, care nu a rivnit niciodată la teritoriul și bunurile altor popoare și țări, reprobă în modul cel mai categoric, cel mai intransigent, orice cucerire cu armele a unei palme, a unui' centimetru de pămînt; de a- ceea partidul și guvernul nostru afirmă că retragerea imediată a trupelor izraeliene din teritoriile arabe pe care le-au ocupat prin forța armelor constituie o condiție esențială și prealabilă a oricărei rezolvări definitive, fără ură și fără părtinire, a tristului conflict din Orientul Apropiat. Poporul nostru, care nu a amenințat niciodată existența și liniștea unui alt popor sau unui alt stat, a afirmat prin glasul Partidului Comunist Român și al guvernului republicii dreptul la existență al statului Izrael. Partidul și guvernul nostru propun soluționarea litigiilor pe bază de tratative directe, pașnice, animate de cel mai sincer spirit de înțelegere, între statele aflate în conflict, state pe care împrejurările istorice și geografice le-au sortit unei strînse vecinătăți, dar nu le-au sortit, prin aceasta, nici disprețului reciproc, nici urii fără leac. A- șezîndu-se la masa unor tratative între vecini, între state tinere, între popoare care au totul de făcut pentru o viață de independență și pentru o muncă a construcției și a prosperității, privindu-se în ochi și făcînd totul pentru a-și pătrunde reciproc în suflet, statele care se privesc astăzi cu dușmănie, cu teamă, cu suspiciune, vor face primul pas și cel mai important, pe drumul unei vieți noi, al unei imunizări treptate, progresive față de toxina perfidă a a- mestecului imperialist, a intrigilor- și a ațîțărilor neocolo- nialiste. Poporul român înțelege că politica externă a partidului și a statului nostru pornește de la principiul fundamenta] al tratativelor directe, avînd convingerea că nu există problemă, că nu există litigiu și nu există chiar conflict. oricît de grav, care să nu-și poată găsi cea mai justă soluție pentru toate părțile, a- tunc' cînd ele își cîntăresc singure interesele, punîndu-le într-o balanță a cărei limbă nu poate fi mișcată din afară, și pe ale cărei talgere se află munca constructivă sau distrugerea sălbatică,, pacea sau războiul. viața sau moartea.Am urmărit cu încredere și admirație activitatea delegației noastre la Adunarea Generală a O.N.U. și am putut constata că poziția României, acțiunea României, tezele partidului nostru au stîrnit un viu interes pentru multe alte delegații, într-un cuvînt că România a adus o contribuție importantă la dezbateri. După cum este cunoscut, delegația română a votat rezoluția țărilor neangajate, precum și rezoluțiile care se pronunță împotriva măsurilor Izraelului de anexare a Ierusalimului.Tovarăși, întreaga politică a partidului și statului în timpul crizei arabo-izraeliene, ca și în problema agresiunii nord-a- mericane în Vietnam, ca și în toate momentele și etapele vieții internaționale a epocii noastre, este manifestarea aspirațiilor națiunii noastre la o viață demnă, izvorîtă dintr-un fond unitar și permanent de idei și sentimente, în care se include în mod firesc stima și respectul pentru alte națiuni. Poporul nostru nu propune altor popoare soluții și metode pe care nu și le-ar propune lui însuși, în primul rînd. Poporul nostru nu are două măsuri. Noi propunem altor popoare și state să-și respecte independența, suveranitatea și libertatea, pentru că noi vrem ca independența, suveranitatea și libertatea noastră să fie respectate de toate celelalte popoare și state ale lumii. Noi le propunem să colaboreze, să se înțeleagă frățește și să trăiască în seninătate și pace, pentru că noi vrem să colaborăm, să ne înțelegem frățește și să trăim în pace și demnitate cu toate statele, cu toate popoarele, cu lumea întreagă.Cred că niciodată nu a existat o mai deplină concordanță între fondul de viață — interese, idei, sentimente, tradiții, intenții și perspective — al u- nui popor și politica internă și externă a conducerii sale de stat. Aceasta se datorește faptului că partidul nostru se inspiră din fondul de viață al poporului, îl exprimă și îl apără, cu credință, cu consecvență, cu înțelepciune.Făcînd această afirmație, eu o sprijin, între atît de multe alte argumente și dovezi, pe un temei de realitate, pe un fapt foarte concret și foarte recent. Am avut acum vreo două săptămîni fericitul prilej de a însoți grupul conducătorilor de partid și de stat în vizita pe care au făcut-o în regiunea București. Am putut, 

deci, asista și participa la a- cest fenomen admirabil și profund emoționant, al contactului direct dintre partid și popor, fenomen pe care îl cunoaștem cu toții, căci el stă la baza întregii noastre vieți. Dar ocazia de a trăi acest fenomen la scara de sute de mii de oameni, de numeroase orașe și sate, de uzine și de ogoare, de șantiere și școli, la însăși scara de „țară" și de „popor" nu se prezintă chiar în toate zilele, și tocmai de. aceea e cu deosebire tulburătoare.în cursul acestei vizite, am văzut declan.șîndu-se sub ochii mei, am simțit pulsînd direct în sufletul meu, respectul, încrederea și dragostea poporului nostru față de conducătorii săi. în toate aceste zile am înțeles toată forța ei uriașă, in
CUVlNTUL DEPUTATEI

SUZANA CĂDEA

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al partidului nostru, evidențiază încă o dată politica realistă, clară și profund principială .a Partidului Comunist Român--și a guvernului în domeniul relațiilor externe, numeroasele inițiative întreprinse în scopul însănătoșirii climatului internațional, rolul activ al României pe plan mondial.Aș dori să exprim adeziunea deplină a femeilor din România față de politica externă a statului nostru de prietenie și colaborare cu toate popoarele, de apărare a păcii, care corespunde intereselor fundamentale ale poporului nostru, cauzei generale a socialismului și păcii.Adînc preocupate de liniștea căminelor și fericirea copiilor noștri, noi vedem în întreaga politică a partidului și statului grija plină de răspundere pentru asigurarea condițiilor de construcție pașnică a țării, pentru ridicarea nivelului de viață și civilizație al întregului popor. Prezența activă a femeilor -la realizarea acestei politici, activitatea lor entuziastă în toate domeniile vieții economice și sociale atestă a- tașamentul lor profund pentru cauza socialismului și a păcii, în acest sens, mi se par semnificative aprecierile unor personalități feminine, reprezentante a diferite organizații naționale și internaționale ale femeilor, care au participat la Conferința națională a femeilor în vara anului- trecut. Ele remarcau că ceea ce le-a impresionat în mod deosebit- a fost faptul că atît delegatele la Conferință, cît și alte femei cu care s-au întîlnit, fie că vorbeau despre prezența lor la viața socială, fie că șe refereau la preocuparea pentru creșterea copiilor sau la propriul , lor cămin, toate subliniau, în același timp, dorința fierbinte de pace, hotărîrea de a o apăra.Puternic atașate cauzei păcii, trăind într-o țară care afirmă cu tărie respectarea dreptului sfînt al fiecărui popor de a-și alege nestingherit calea dezvoltării naționale și sociale, femeile din România, împreună cu toți cetățenii. patriei, condamnă, acțiunile agresive ale cercurilor imperialiste, în frunte cu imperialiștii americani, care încalcă libertatea și independența popoarelor, a- prind noi focare de război, pun în pericol pacea mondială.Inimile noastre de femei, de soții și mame se înfioară în fața tragediilor provocate de agresiunea imperialiștilor a- mericani în Vietnam. Diguri și fabrici, școli și spitale ridicate cu atîta trudă sînt bombardate fără cruțare; ogoare și plantații cultivate cu multă grijă sînt transformate în scrum ; construcții vechi, valoroase opere de artă au devenit mormane de ruină; sînt a- 

destructibilă, . unitatea de granit dintre partid și popor. Datorită acestor momente de neuitat, am putut vedea — nu ca abstracțiune, ci ca realitate vie, umană, nemijlocită — cît este de totală și de profundă adeziunea poporului nostru la politica partidului și a statului, politică din întregul căreia politica externă este o atît de vastă și importantă porțiune.Dar noi înșine, tovarăși, sîn- tem aci ca reprezentanți di-, recți, aleși, ai poporului și sarcina noastră este de a ne scruta conștiința, profund, ascuțit, lucid, pentru a spune cu toată convingerea da sau nu actelor și acțiunilor săvîrșite de cei ce conduc poporul și statul nostru.Azi avem a spune da sau nu politicii externe a partidului și 

sasinați fără milă bătrîni, femei, copii. Fărădelegile săvîrșite împotriva mult încercatului popor vietnamez au fost înfierate în repetate rînduri de femeile din România în mitinguri și adunări care au avut loc în întreaga -țară, la diverse reuniuni internaționale, prin mesaje adresate femeilor din Vietnam, prin moțiuni de protest. Un prilej de reafirmare a solidarității noastre cu lupta eroică a poporului vietnamez l-a constituit vizita în România, la începutul acestui an, a unei delegații de femei, reprezentante ale Frontului de Eliberare Națională din Vietnamul de sud.De la această tribună ne ridicăm din nou glasul de protest împotriva războiului inuman și exprimăip '-soli-, daritatea femeilor din. >România»- -.cu lupla dreaptă a .. poporului, . > a femeilor vietnameze care-și apără cu dîrzenie dreptul legitim de a dispune în mod .liber de destinele țării lor.îngrijorate de situația creată in Orientul Apropiat, femeile au susținut cu tărie poziția guvernului nostru menită să împiedice dezlănțuirea conflictului armat și sprijină pe deplin eforturile depuse pentru crearea condițiilor în vederea unor soluții echitabile bazate pe respectarea intereselor vitale ale tuturor statelor din această parte a lumii, a independenței și suveranității lor.întregul popor aprobă activitatea partidului și statului nostru pe plan extern de promovare pe continentul european ca și în întreaga lume a unor raporturi normale între state, indiferent de orînduirea lor social-politică, de dezvoltare a relațiilor economice, a schimburilor de valori culturale și științifice, a contactelor bilaterale, a cunoașterii și înțelegerii reciproce; punînd la baza colaborării cu toate statele principiile fundamentale ale politicii sale externe, depu- nînd eforturi constructive pentru crearea unui climat de pace și cooperare, care să excludă războiul din viața continentului nostru, România își aduce o contribuție însemnată la înfăptuirea securității europene.în zilele noastre, femeile-devin un factor tot mai important în viața popoarelor, de- monstrînd conștiința răspunderii lor pentru viitorul omenirii. Unite prin dorința co- mună’de a trăi o viață liberă și demnă, de a apăra liniștea căminelor și viața copiilor, femeile de pe toate- continentele, indiferent de convingerile lor politice sau religioase, se alătură cu tot mai multă ho- tărîre luptei popoarelor împotriva uneltirilor războinice ale cercurilor imperialiste, în. apărarea libertății și independenței țărilor lor, pentru progres social și pace. -Militînd cu perseverență pentru unitatea de acțiune a națiunii române.-'' Vom- depune femeilor de pretutindeni, miș- în continuare"’eforturi susținute pentru a contribui la găsirea căilor și mijloacelor care să apropie și să unească și mai mult femeile de pretutin-
carea de femei din România dezvoltă legăturile, de prietenie cu femeile din toate țările socialiste, de care este legată prin țelul comun al socialismului și păcii; ea își exprimă solidaritatea cu lupta femeilor, din Africa, Asia și America Latină pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, împotriva colonialismului și neocolonialis- mului, cu lupta femeilor din lumea întreagă pentru drepturi, pentru viitorul senin al copiilor, pentru ca omenirea să nu mai cunoască ororile unui nou război.în acest spirit, în ultimii ani 

a statului. Cum nu m-aș gîndi în această clipă la ceea ce am văzut, am asistat, cu ocazia vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea București, cum nu m-aș. gîndi a- cum și aici Ja sutele de mii de oameni — muncitori, țărani, cărturari — oameni care mî- nuiesc uneltele construirii socialismului, oameni din mîi- nile și din mințile cărora răsare, crește, umplînd orizonturile viitorului nostru, splendida minune a României socialiste ? Acei oameni mi-au dictat răspunsul pe care trebuie să-l rostesc astăzi, și răspunsul acesta este da, un da fără rezerve, fără îndoieli, fără șovăială, da în deplina convingere comunistă și patriotică, da cu toată gura și din adîncul sufletului. (Vii a- 
plauze).

s-au intensificat vizitele de prietenie și schimburile de experiență cu organizațiile de femei din țările socialiste : au avut loc schimburi de delegații cu organizații din mai multe țări ale lumii și cu organizații regionale și internaționale ale femeilor ; numai în anul trecut am primit vizita reprezentantelor femeilor din 36 de țări. In prezent, Consiliul Național al Femeilor întreține relații cu organizații naționale ale femeilor și personalități feminine din peste 70 de țări.Reprezentantele femeilor din România și-au adus contribuția activă la diverse conferințe și întîlniri inițiate de Federația Democrată Internațională a Femeilor sau de alte organizații naționale și internaționale, care au dezbătut probleme privind rolul femeilor în societatea contemporană, în viața publică, situația copilului în lume, participarea femeilor la lupta popoare- lorȚpetTtru'teucCrirea și apărarea- -drepturilor ‘ și libertăților depioHraHce,1 a independenței naționale,'pentru, pace și prietenie între popoare.. Totodată, în cadrul Federației 'Democrate Internaționale a Femeilor noi am acționat consecvent pentru promovarea unui climat favorabil apropierii, înțelegerii și prețuirii reciproce, conducîndu-ne după principiul deplinei egalități în drepturi a tuturor organizațiilor afiliate, a conlucrării eficiente pentru rezolvarea unor probleme de interes comun, care preocupă femeile pe toate continentele.Ținînd seama că, încă de la constituire, Federația Democrată Internațională a Femeilor a avut în programul său realizarea unității femeilor din lumea întreagă, indiferent de convingerile lor politice, filozofice, religioase, în lupta pentru apărarea intereselor comune, pentru drepturi, pentru pace și asigurarea unui viitor luminos al copiilor, delegatele mișcării de femei din România au susținut în permanență la reuniunile de lucru, la sesiunile și diverse alte întîlniri care au avut loc, ca divergențele de păreri intervenite în mișcarea comunistă și muncitorească internațională să nu impieteze activitatea Federației, unitatea ei- de acțiune.Conștiente de răspunderile sociale și morale care le revin, femeile din țara noastră participă cu entuziasm la e- fervescența constructivă a întregului popor pentru ca România să fie tot mai puternică, cu convingerea că întărirea patriei contribuie nemijlocit la consolidarea forțelor păcii și socialismului. Adînc recunoscătoare partidului și guvernului pentru întreaga politică îndreptată spre progresul continuu al țării și- apărarea păcii, pentru tot ce a do- bîndit femeia ca om al muncii, cetățean și mamă, nu ne vom precupeți forțele în îndeplini- ■ rea îndatoririlor care ne revin în măreața operă de înălțare a

deni în lupta pentru realizarea năzuințelor lor comune de pace și progres.Ca deputat, ca reprezentantă a cetățenilor care mi-au acordat încrederea lor, țin să exprim încă o dată întregul a- cord cu raportul prezentat, cu activitatea internațională a guvernului nostru, care corespunde pe deplin aspirațiilor celor mai profunde ale tuturor cetățenilor din Republica Socialistă România. (Vii a- 
plauze). ’ i.
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Am urmărit cu cel mai mare interes expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra politicii externe a României și o apreciez ca pe un document fundamental pentru înțelegerea complexelor probleme internaționale care fră- mîntă lumea contemporană, ca pe un bilanț lucid, realist și profund principial al vastei activități desfășurate de partidul și statul nostru în acest important domeniu. Ea relevă în toate dimensiunile ei înalta responsabilitate pe care conducerea statului nostru socialist o simte față de destinele României, față de vocația țării în arena mondială, vocație ce concentrează aspirațiile unui popor constructor al societății noi, întemeiate pe cele mai nobile idealuri umaniste. Politica externă a României are rezonanțe pozitive în viața internațională, datorită faptului că, pornind de la această responsabilitate, promovează o viziune realistă și de largă perspectivă asupra evenimentelor, respectă statornic principiile la care a aderat, apreciază cursul vieții internaționale cu calm și judecată lucidă, discerne accidentalul de ceea ce este necesar, alege din noianul faptelor istorice elementele ce corespund cerințelor progresului uman. Este, cu alte cuvinte, expresia concepției marxist- leniniste.în relațiile internaționale. Punînd în valoare. învățămintele pe care le-a tras din istoria luptei sale pentru apărarea independenței naționale și a cuceririlor revoluționare, poporul nostru respectă cu sfințenie și prețuiește drepturile tuturor popoarelor și sprijină aspirațiile lor spre libertate și independență.în analiza pe care o face evenimeritelor desfășurate în ultimul timp pe arena internațională,, cuvîntarea tovarășului Ceaușescu scoate pe bună dreptate în evidență un fenomen deosebit de primejdios pentru dezvoltarea pozitivă a relațiilor internaționale, anume intensificarea acțiunilor provocatoare ale cercurilor imperialiste în diferite regiuni ale. lumii, creșterea agresivității acestor cercuri și, în primul rînd, a celor din Statele Unite. Aceste tendințe anacronice reprezintă reacția celor ce le promovează față de profundele prefaceri prin care trece lumea contemporană, prefaceri. inaugurate acum 50 de ani prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și. caracterizate de deplasarea continuă a raportului de
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE STOICA
î

Dezbaterile care au loc aici, în forul suprem al statului, reafirmă cu putere încrederea nestrămutată a poporului nostru în justețea cu care partidul trasează liniile directoare ale activității României pe a- rena mondială. Bazată pe stu

forțe pe arena mondială, în favoarea forțelor socialismului, ale progresului și păcii.Sînt bine cunoscute aspectele principale ale acestor schimbări în ultimele două decenii. Sistemul mondial socialist cuprinde azi 14 state, 25,9 la sută din suprafața și 34,6 la sută din populația globului. Fostele imperii coloniale, care la sfîr- șitul celui de-al doilea război mondial cuprindeau aproape o treime din teritoriul globului și o treime din populația lui, s-au prăbușit sub loviturile mișcării de eliberare națională a popoarelor. în această perioadă s-au eliberat din starea colonială 55 de țări, cu o populație de peste 1,8 miliarde de oameni. Viața atestă că foștii stăpîni ai coloniilor nu se împacă cu gîn- dul că au pierdut definitiv spațiile unde odinioară exploatau și asupreau nestingheriți. De aici necontenitele lor încercări de a-și restabili dominația sau măcar influența politică, de a acapara din nou, sub o formă sau alta, bogățiile fostelor teritorii coloniale. Crearea și alimentarea diferitelor focare de încordare în lume. întreținerea artificială a unor conflicte și chiar declanșarea unor războaie locale constituie tot atîtea înfățișări pe care le îmbracă agresivitatea cercurilor imperialiste. Toate acestea viciază atmosfera politică a lumii, împiedicînd evoluția normală a raporturilor internaționale, încâlcind drepturile sacre ale popoarelor, normele relațiilor dintre state.Apreciez ca pe un merit deosebit al documentului supus dezbaterilor noastre, faptul de a fi subliniat că între toate aceste acțiuni ale imperialismului, profund nocive păcii, există o strînsă legătură. Războiul purtat de Statele Unite în Vietnam trezește, pe bună dreptate, la poporul nostru și la imensa majoritate a opiniei publice din foarte numeroase țări cea mai mare indignare și condamnarea cea mai energică. Nimic nu poate justifica agresiunea americană în Vietnamul de sud și bombardamentele împotriva Republicii Democrate Vietnam, stat socialist independent și suveran : nici o „doctrină" — cum numesc agresorii cinica lor argumentație — nici așa-zisul „angajament" față de regimul de la Saigon, care își datorează existența precară celor 500 000 de militari ai Statelor Unite dislocați în Vietnamul de sud. Cea mai mare parte a presei occidentale și chiar cea din Statele Unite confirmă caracterul exclusiv american al războiului din Vietnam, iar recentele cereri de noi trupe adresate de generalul Westmoreland guvernului Statelor Unite demonstrează limpede — dacă mai era nevoie — a- ceastă realitate.Metodele și mijloacele de război folosite împotriva poporului vietnamez s-au vădit a fi îndreptate spre distrugere și pustiire, spre terorizarea și uciderea populației civile. Ele angajează grav răspunderea 

dierea 'și cunoașterea profundă a • realităților lumii contemporane, activitatea internațională , a partidului și statului nostru exprimă1 necesitățile țării și' interesele generale ale socialismului, fiind în consens cu năzuințele de pace și de progres ale întregii umanități.Istoria ultimelor decenii scoate în evidență amploarea și dinamismul cu care forțe uriașe ale societății se ridică la lupta împotriva exploatării și asupririi imperialiste. Vechi imperii coloniale s-au prăbușit sub loviturile mișcărilor de eliberare națională și zeci de popoare de pe. toate continentele își impun cu putere dreptul lor la o existență nouă, la afirmarea și apărarea ființei lor naționale. Este, de asemenea, o - realitate . caracteristică vremurilor de azi că, în lumea întreagă, se fac simțite 

autorilor acestui război față de principiile consacrate ale dreptului internațional și de cele înscrise în Carta O.N.U.Impasul în care au ajuns agresorii, în pofida monstruoasei mașini de război pe care au pus-o în mișcare, dovedește încă o dată că un popor ce luptă pentru drepturile și libertatea sa nu poate fi înfrînt. Ne alăturăm din toată inima sentimentelor exprimate poporului vietnamez în cuvîntarea tovarășului Ceaușescu. Admirația pentru eroismul său, solidaritatea frățească cu lupta sa, sprijinul material, politic și moral pe care România îl acordă Republicii Democrate Vietnam constituie răspunsul întregului nostru popor dat agresiunii imperialiste. <1în momentul de față, uni- .rea tuturor forțelor care militează pentru pace apare ca o necesitate stringentă. Forța unită a tuturor celor care dezaprobă și condamnă agresiunea americană în Vietnam pot. determina, pînă la urmă, autoritățile Statelor Unite să respecte drepturile poporului vietnamez.O justificată îngrijorare a produs în lume conflictul din Orientul Apropiat, tensiunea din această regiune, care constituie o primejdie serioasă pentru pace. Este limpede că recurgerea la forță nu a adus nici o soluție litigiilor din Orientul Apropiat. Sub ochii noștri se confirmă profunda justețe a principiilor și metodelor de rezolvare preconizate de partidul și guvernul nostru. Mă alătur din toată inima poziției lucide, pline de înțelepciune a țării noastre, izvorîtă din grija de a salvgarda interesele fundamentale ale fiecărui popor și pacea lumii.îmi exprim convingerea că aprecierea făcută de conducerea țării noastre asupra necesității de a milita pentru întărirea solidarității tuturor forțelor antiimperialiste corespunde pe de-a întregul cerințelor vieții internaționale și exprimă grija pe care o poartă statul nostru intereselor păcii generale. Crearea unui climat în relațiile internaționale care să facă posibilă abordarea și soluționarea conflictelor în spiritul echității și respectării principiilor comunității internaționale este azi datoria supremă a statelor, a tuturor forțelor iubitoare de pace. Totodată, consider bine venită și izvorîtă din înalta răspundere pe care partidul și guvernul o manifestă pentru destinele României, hotărîrea de a întări permanent capacitatea de apărare a patriei noastre, astfel îneît, de va fi cazul, să putem riposta cum se cuvine oricărei amenințări.în circumsoripția mea electorală, numeroși alegători cu care am stat de vorbă despre politica externă a partidului și statului nostru și-au exprimat marea lor satisfacție și sprijinul total pentru acțiunile întreprinse de România pe arena internațională, pentru spiritul și principiile ce au fost puse la temelia raporturilor țării noastre cu alte state. Politica externă a României, însușită cu însuflețire de întregul nostru popor, fără deosebire de naționalitate, își găsește expresia clară și categorică în documentul supus dezbaterilor noastre căruia îi dau, fără rezerve, adeziunea mea. (Vii aplauze).

tot mai pregnant eforturile celor mai largi cercuri ale opiniei publice spre conviețuire pașnică între popoare, spre lichidarea politicii de inegalitate. între țări, și de amestec în treburile altor state.Fenomenele și procesele prin care se manifestă noul curs al istoriei arată creșterea continuă și afirmarea tot mai puternică a forțelor progresului și păcii. Dar nu putem să nu constatăm cu îngrijorare că în ultimii ani s-au intensificat acțiunile imperialismului, care se opune procesului de transformare social-politică a lumii. Cercurile imperialiste, în frunte cu cele din S.U.A., încearcă să împiedice lupta revoluționară a popoarelor, să bareze evoluția progresivă a omenirii.Prin mijloace care merg de la stimularea și sprijinirea forțelor antidemocratice din diferite țări, pînă la aplicarea în practică a teoriilor strategiei imperialiste despre „războaiele locale" — cercurile imperialiste atentează la suveranitatea și independența statelor, organizează comploturi, intervenții armate deschise, peri- ■ clitînd pacea mondială.

Faptele dovedesc cît de deșarte pot fi iluziile cu privire la schimbarea caracterului a- gresiv al imperialismului, cît de rupte de viață și de primejdioase pot fi amăgirile pacifiste, legaliste. Sfidînd opinia publică mondială, Statele Unite ale Americii intensifică războiul agresiv din Vietnam, ceea ce reprezintă, cum subliniază raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, una din cele mai grave amenințări la adresa păcii în lume. Poporul vietnamez, care are alături întreaga omenire progresistă, luptă cu eroism împotriva a- gresorilor. în același timp, Statele Unite urzesc comploturi și desfășoară acțiuni agresive împotriva Laosului și Cambodgiei, instalează noi baze militare în Tailanda, am- plificînd și pe aceste căi războiul de cotropire din Vietnam.Partidul și guvernul nostru consideră necesar ca în sprijinirea poporului vietnamez țările socialiste să-și unească eforturile, ca toate popoarele să-și intensifice activitatea de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, cerînd încetarea imediată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, oprirea agresiunii, respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec dinafară.în America Latină, Statele Unite sprijină regimuri reacționare, exercită presiuni brutale asupra statelor pentru a le impune linia lor politică, își trimit trupele intervențio- niste împotriva mișcărilor populare, revoluționare.Pe continentul african forțele imperialismului depun eforturi înverșunate pentru a stăvili lupta pentru progres a popoarelor recent eliberate sau a popoarelor care se mai află încă în robia colonială, pentru a fringe strădania lor spre o dezvoltare de sine stătătoare, pentru a le. -impune regimuri retrograde, supuse foștilor sau actualilor stăpîni- tori și receptive lâ formele exploatării neocolonialiste. Evenimentele recente din Congo au dovedit o dată măi mult
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGH

Tovarăși deputați,Aș vrea să subliniez de la început însemnătatea deosebită a acestei sesiuni a Marii Adunări Naționale. Este pentru prima dată cînd lucrările unei sesiuni a forului suprem al puterii de stat sînt aproape în întregime consacrate examinării cuprinzătoare, multilaterale, a politicii externe a țării și aceasta într-un moment cînd viața internațională ridică numeroase probleme complexe care preocupă îndeaproape toate popoarele.Poporul român privește cu profundă satisfacție și mare interes dezbaterile de astăzi, care se înscriu pe linia politică generală stabilită de Congresul al IX-lea al P.C.R., pentru înfăptuirea căreia el se află angajat cu întregul său elan creator.--Politica externă de pace și largă colaborare internațională a partidului și guvernului nostru corespunde pe deplin intereselor naționale âlâ poporului român, intereselor socialismului și păcii în lume. Iată de ce această politică, la fel ca și vastul program de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de Congres, a devenit cauza proprie a întregului nostru popor.Analiza marxistă, științifică făcută în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ■ pune puternic în lumină principiile fundamentale, permanente, de nezdruncinat ale politicii noastre externe, sintetizează bogata experiență dobîndită de partid și guvern în acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea legăturilor cu alte partide și țări, înfățișează importanta contribuție adusă de România în lupta pentru înțelegere, colaborare și pace între popoare. Această expunere este un exemplu remarcabil de tratare multilaterală, profund realistă a raportului de forțe existent astăzi în lume, a celor mai arzătoare probleme politice ale contemporaneității, Ea reprezintă un document de mare valoare care orientează în mod clar și mo

că imperialismul încearcă — fățiș sau camuflat — să se pună de-a curmezișul drumului pe care au pornit popoarele recent eliberate. Și în Europa — ne-au arătat-o și evenimentele din Grecia — se face simțit caracterul agresiv al politicii imperialismului, care se sprijină pe forțele cele mai reacționare de pretutindeni.Conflictul din Orientul A- propiat este oare străin de vechea deviză a imperialismului : „dezbină și stăpînește" ? Desigur că nu !Actele agresive, amestecul în treburile interne ale altor țări, sprijinul acordat elementelor retrograde de pretutindeni, politica de învrăjbire și incitare a popoarelor nu constituie nici pe departe un semn al tăriei imperialismului. Dimpotrivă, faptele arată că, mergind pe această cale, imperialismul stîrnește o tot mai puternică dezaprobare din partea celor mai largi cercuri ale opiniei publice, se izolează tot mai mult pe arena internațională, se împotmolește în complicații din ce în ce mai mari.Aceasta nu înseamnă însă că forța materială și militară a imperialismului poate fi subapreciată. Experiența a a- rătat că minimalizarea forțelor adverse și supraevaluarea forțelor proprii au dus la slăbirea vigilenței, la autoliniș- tire, fapt care a înlesnit imperialismului și reacțiunii să atace prin surprindere și să obțină o serie de succese vremelnice. De aceea consider cît se poate de actuală și de importantă ideea subliniată în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu ca forțele antiimperialiste să aprecieze cu toată obiectivitatea pericolul acțiunilor agresive ale imperialismului să analizeze în spirit realist, lucid, raportul de forțe, mersul evenimentelor.în condițiile actuale se impune mai mult ca bricînd necesitatea de a se întări unitatea de acțiune a tuturor forțelor antiimperialiste. Dacă imperialismul a putut să lovească și Să determine unele înfrîngeri vremelnice ale miș

bilizator :. activitatea de viitor a partidului și statului în relațiile internaționale.Politica noastră externă este, ca și politica internă, rezultatul gîndirii și acțiunii unitare a C.C. al partidului, rodul aplicării consecvente a principiului muncii și conducerii colective, la a cărui trainică înscăunare în viața de partid și de stat și-a adus o contribuție de seamă secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. Victoriile istorice în construcția societății socialiste, precum și rezultatele de mare prestigiu dobîndite de România pe plan internațional • constituie expresia forței politice a partidului nostru comunist, care conduce cu înțelepciune și fermitate poporul român spre o civilizație socialistă modernă, spre înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii.
Tovarăși deputați,Permiteți-mi să mă opresc asupra uneia dintre problemele de mare importanță ale vieții internaționale a cărei soluționare interesează în cel mai înalt grad popoarele continentului nostru și din întreaga lume, anume securitatea europeană. Actualitatea stringentă a acestei probleme rezultă cu pregnanță din evoluția evenimentelor internaționale, din apariția în diferite regiuni ale lumii a unor focare de război și conflicte generate de politica agresivă a imperialismului, în frunte cu cel a- merican, din faptul că în Europa se mențin vestigii ale celui de-al doilea război mondial. Pe zi ce trece crește necesitatea arzătoare de a se întreprinde măsuri mai hotă- rîte și eficace pentru slăbirea încordării și înlăturarea factorilor de tensiune existenți între unele țări din Europa.înfăptuirea securității europene va crea condiții și mai favorabile desfășurării muncii pașnice a poporului român și a tuturor popoarelor europene, va duce la izolarea și slăbirea forțelor agresive ale imperialismului pe plan mondial, va asigura normalizarea vieții internaționale, apropierea și colaborarea între țări.Pentru popoarele europene, realizarea securității acestui continent a devenit un deziderat major comun, o chestiune practică izvorîtă dintr-o îndelungată experiență istorică și strîns legată de necesitățile prezentului. Aceste popoare, printre care se numără și poporul român, au avut de îndurat cele mai mari pierderi și suferințe de pe urma războaielor mondiale declanșate în Europa în ultima jumătate de secol. Bilanțul tra

cării antiimperialiste, aceasta a fost cu putință înainte de toate din cauza lipsei de unitate a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a celorlalte forțe revoluționare. Este un adevăr verificat de istoria vremurilor pe care le trăim că eficacitatea și succesele luptei antiimperialiste depind în mod hotărîtor de unitatea de luptă a popoarelor pentru libertate și independentă națională, de unitatea și coeziunea tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Este cunoscut că formarea sistemului socialist mondial a ridicat în fața țărilor socialiste sarcina de cea mai mare răspundere de a așeza relațiile dintre ele pe baze noi — corespunzătoare naturii orîndui- rii din aceste țâri, de a elabora norme de colaborare întemeiate pe prietenie și respect reciproc, care să asigure înfăptuirea intereselor naționale ale fiecărui popor și a intereselor generale ale sistemului mondial socialist. Prin activitatea sa teoretică și practică, partidul nostru își aduce contribuția sa internaționalistă la rezolvarea acestei sarcini, militând neobosit pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările socialiste pe temelia acestor principii. întărirea pe această bază a unității și coeziunii tuturor țărilor socialiste este de natură să exercite o înrîurire deosebit de mare asupra evoluției vieții internaționale, a- supra păcii generale și a progresului social. Așa cum sublinia secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, „trebuie să înțelegem că sistemul mondial socialist nu se poate diviza, că el este unitar și trebuie să rămî- nă unitar. Mai presus ca orice este datoria fiecărei țări socialiste, a fiecărui partid comunist aflat la putere,. de a face totul pentru asigurarea unității tuturor țărilor socialiste".Țin să subliniez în mod deosebit faptul că partidul și guvernul nostru dezvoltă relațiile de colaborare în toate 

gic al celor două conflagrații mondiale este acesta : 10 milioane morți și 20 milioane răniți în primul război, 55 milioane morți și 35 milioane răniți în al doilea război. Imense valori materiale și culturale în care era încorporată de-a lungul secolelor truda a nenumărate generații au fost prefăcute în cenușă. în Europa aproape că nu există familie care să nu fi fost lovită de urmările nefaste ale o- cupației străine și' de distrugerile pricinuite de război.Popoarele europene, printre care și poporul român, au o îndelungată tradiție de luptă pentru realizarea securității lor. în țara noastră, Partidul Comunist Român a militat cu consecvență, în perioada dintre cele două războaie mondiale, împotriva pericolului de război, pentru normalizarea și întărirea relațiilor României cu alte țări, în primul rînd cu Uniunea Sovietică, s-a pronunțat în favoarea acțiunilor politice îndreptate spre securitatea colectivă. Linia internațională justă a partidului nostru a găsit un larg ecou și adeziune nu numai în rîn- durile clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității progresiste, ci și în unele cercuri aparținînd altor clase sociale, ceea ce a favorizat o serie de acțiuni pozitive din partea unor oameni politici democrați. Astfel, Nicolae Ti- tulescu, fost ministru de externe al României, a militat pentru stabilirea unor sisteme regionale de securitate, întărirea colaborării cu țările din cadrul Micii înțelegeri și înțelegerii Balcanice, precum și pentru elaborarea unui tratat româno-sovietic de asistență mutuală și ajutor reciproc.în întreaga Europă, largi forțe muncitorești progresiste, democratice, în frunte cu comuniștii, au desfășurat o intensă luptă, numeroase acțiuni pentru înfăptuirea securității continentului, pentru preîn- tîmpinarea agresiunii fasciste. Dar lupta lor a primit o grea lovitură ca urmare a politicii miincheneze a marilor puteri occidentale, care a deschis drum liber războiului de jaf și cotropire al imperialismului fascist german. în condițiile raportului de forțe de atunci, cerința vitală a popoarelor pentru securitatea lor nu a putut fi realizată.în prezent însă, situația din Europa este cu totul diferită. O analiză concretă, atentă a dinamicii vieții politice permite să se constate că astăzi caracteristic în Europa este procesul de dezvoltare și maturizare a condițiilor obiective și subiective favorabile înfăptuirii securității. Popoarele radicalizate ca urmare a încercărilor grele prin care au trecut își apără cu hotărîre independența și ființa lor națională. Conștiente de demnitatea și rolul lor crescînd, națiunile își afirmă tot mai mult personalitatea lor în viața interna

domeniile de activitate cu toate țările socialiste. împrejurările ne-au putut situa la distanțe geografice mai mari sau mai mici de o țară sau alta, dar relațiile de prietenie, de solidaritate internaționalistă și sentimentele de stimă și prețuire ne apropie în egală măsură de toate țările frățești. După cum se știe, se extinde continuu colaborarea politică, economică și științifică dintre țara noastră și Republica Populară Chineză. Poporul român, care nutrește sentimente de stimă și profund respect față de poporul chinez, față de Partidul Comunist Chinez, vede în această colaborare un factor important în realizarea intereselor ambelor țări în lupta pentru cauza socialismului și păcii în lume. Republicii Populare Chineze îi revine un rol esențial și de răspundere în rezolvarea tuturor problemelor mari ale lumii contemporane și, alături de cercurile largi ale opiniei publice mondiale, cerem cu insistență restabilirea drepturilor legitime ale Chinei populare la O.N.U., ca o condiție a universalității acestei organizații. Fără îndoială, există diferențe de vederi asupra unor probleme, însă noi privim cu încredere viitorul și sîntem ferm convinși că ceea ce ne leagă este mai trainic ca orice, că pe măsura progreselor în făurirea și dezvoltarea noii orînduiri colaborarea româno-chineză se va dezvolta tot mai mult.Unitatea mișcării comuniste, a tuturor țărilor socialiste, este o condiție esențială pentru creșterea capacității de luptă a întregului front anti- imperialist. Sporirea potențialului de luptă al acestor forțe se impune cu atît mai mult în prezent, cînd, în diferite zone ale globului, se constată o recrudescență a acțiunilor imperialismului, a cărui existență menține pericolul unor noi războaie și chiar al unei noi conflagrații mondiale.Partidul nostru, care de-a lungul întregii sale istorii a acționat în spiritul internațio- 

țională. Este semnificativ faptul că țările care au zdrobit cătușele colonialismului și și-au cucerit independența națională, precum și țările mici și mijlocii se ridică cu vigoare împotriva amestecului străin în treburile lor interne, împotriva subordonării economice și politice față de puterile imperialiste, a tendințelor hege- monice și anexioniste care se mai fac simțite și în prezent. Devine mereu mai puternică convingerea că rezolvarea problemelor internaționale care preocupă omenirea nu trebuie să mai fie apanajul exclusiv al marilor puteri, țările mici și mijlocii dîndu-și tot mai mult seama că, prin afirmarea și participarea lor tot mai activă în viața politică mondială, ele sînt în stare să aducă o contribuție din ce în ce mai importantă la asigurarea securității internaționale și a unei păci trainice în lume.Un factor pozitiv care se remarcă în zilele noastre îl constituie manifestarea tot mai frecventă a unor poziții lucide, realiste, în abordarea problemelor complexe ale con> tinentului nostru. Asemenea poziții se observă în rîndurile unor oameni politici de răspundere și cercuri guvernamentale din Franța, Italia, țările nordice, Austria și alte țări. De asemenea, în R. F. a Germaniei se constată existența unor cercuri care, expri- mînd dorințele maselor populare, se pronunță împotriva revanșismului și militarismului, se declară pentru destindere și securitate europeană. Merită subliniată, în mod deosebit, însemnătatea faptului că țările occidentale manifestă un interes sporit și pășesc tot mai mult pe linia lărgirii raporturilor de colaborare economică, politică, tehnico-știin- țifică și culturală reciproc a- vantajoasă cu țările socialiste.în stimularea procesului de apropiere și înțelegere dintre țările europene un rol important îl are politica externă a țărilor socialiste de colaborare internațională și pace între popoare. Această politică și-a găsit o expresie elocventă și în Declarația cu privire Ta întărirea păcii și securității în Europa, adoptată la București în iulie 1966. Ideile și propunerile constructive cuprinse în acest document constituie o bază largă în stare să mobilizeze și să unească toate forțele progresului și păcii profund interesate în realizarea securității europene. Evenimentele care au avut loc de atunci în Europa, ecoul favorabil larg cu care a fost primită în întreaga lume această declarație demonstrează justețea și viabilitatea tezelor pe care le promovează, faptul că ele își păstrează pe den'în actualitatea.
Tovarăși deputați.Țin să relev justețea, con firmată de realități, a poziției principiale și a activității prac- 

nalismului proletar, își desfășoară activitatea in strînsă legătură cu lupta întregii mișcări comuniste și muncitorești, în cadrul căreia se manifestă ca un detașament activ, solidar cu clasa muncitoare internațională, cu forțele progresiste de pretutindeni. Așa cum s-a subliniat, partidul nostru acordă o atenție deosebită contactelor directe dintre partidele frățești, schimburilor de păreri și de experiență între ele, considerînd că asemenea acțiuni sînt de cea mai mare însemnătate pentru întărirea unității și a legăturilor de colaborare, de înțelegere reciprocă.Pornind de la necesitățile o- biective ale unității de acțiune a tuturor forțelor antiimperialiste, conducerea partidului nostru a intensificat contactele și schimburile de opinii cu factori de răspundere ai unor organizații socialiste, progresiste și democratice din toate țările capitaliste și din noile state independente, cu reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională.înalta principialitate a politicii noastre externe — față de care țin să-mi exprim întreaga adeziune — aduce României un binemeritat prestigiu internațional.Analiza profundă a cursului evenimentelor internaționale actuale îndreptățește pe deplin aprecierea partidului nostru că se impune sporirea vigilenței forțelor antiimperialiste, folosirea tuturor posibilităților care să asigure riposta cuvenită oricărei încercări la care s-ar deda imperialismul în politica lui agresivă.De aceea, consider deosebit de important faptul că țara noastră, concomitent cu efortul pe care îl depune pentru dezvoltarea sa economică și social-culturală, manifestă o continuă preocupare pentru întărirea capacității sale de apărare, pentru creșterea contribuției pe care o aduce și pe această cale la întărirea forțelor socialismului, a for- ' țelor antiimperialiste, a forțelor păcii și progresului din întreaga lume. (Vii aplauze).

APOSTOLtice desfășurate de partidul și guvernul țării pentru rezolvarea problemei securității europene. Contribuția României în această direcție se ma nifestă într-o serie de acțiuni, propuneri și inițiative politice constructive. Este locul să reamintim, de pildă, faptul că la propunerea țării noastre, căreia i s au alăturat încă opt state europene făcînd parte atît din grupările politice și militare existente, cît și din afara acestor grupări, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în 1965 cunoscuta rezoluție cu privire la acțiuni pe plan regional pentru îmbunătățirea relațiilor între statele europene cu sisteme social-politice diferite. De asemenea, trebuie să menționăm acțiunile întreprinse de guvernul țării noastre pentru dezvoltarea tradiționalelor legături de prietenie cu popoarele din Balcani, pentru lărgirea relațiilor de bună vecinătate și cooperare între statele acestei regiuni.Desigur, problema securității europene nu poate fi ușor rezolvată, avînd în vedere că pe continentul nostru există state cu orînduiri sociale diferite, interese și puncte de vedere variate. Tocmai de aceea partidul și guvernul României consideră că soluționarea a- cesței probleme reclamă eforturi susținute din partea tuturor țărilor și că diversele ei aspecte se cer abordate pas cu pas, cu răbdare și perseverență. Progresul spre înfăptuirea securității europene poate fi asigurat în primul rînd prin dezvoltarea relațiilor bilaterale între state, atît între cele care fac parte din alianțe militare opuse, cît și cu cele din afara acestor alianțe. Astfel de relații asigură largi posibilități de cunoaștere reciprocă, de apropiere și colaborare între popoarele europene. Acționînd consecvent pe această linie, România lărgește multilateral legăturile sale cu toate țările europene, indiferent de orînduirea lor socială. Experiența a demonstrat că pentru dezvoltarea relațiilor cu aceste țări au o mare utilitate și eficiență contactele la nivel înalt, domeniu în care conducerea partidului și guvernului desfășoară o activitate, intensă. Aceste contacte, realizate într-un spirit de respect reciproc și de luare în considerare cu atenție a diferitelor puncte de vedere, au demonstrat justețea cerinței vieții internaționale actuale potrivit căreia deosebirile de vederi, chiar în probleme fundamentale, nu trebuie să împiedice întreținerea unor asemenea contacte șj unor relații normale între state. Dimpotrivă, în felul acesta se creează condiții prielnice pentru solutionarea problemelor divergente nu pe calea forței, ci a discuțiilor și a schimburilor
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) directe de vederi, pentru dezvoltarea înțelegerii și cooperării.La temelia relațiilor sale cu toate statele, Republica Socialistă România pune consecvent principiile respectării suveranității și independenței naționale, asigurării deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Aceste principii constituie singura bază rațională și reciproc acceptabilă pe care se pot dezvolta relații normale între state și se poate înfăptui securitatea în Europa. Noi considerăm că progresul acestor relații poate fi, realizat numai prin respectarea dreptului legitim al fiecărui popor de a-și hotărî singui- soarta. Aceste cerințe fundamentale ale vieții internaționale trebuie să fie nu numai acceptate și proclamate, dar și înfăptuite zi de zi în practica relațiilor dintre state.Realizarea securității în Europa este indisolubil legată de luarea unor măsuri de ordin militar cum ar fi retragerea trupelor și lichidarea bazelor străine a căror existență constituie o formă de încălcare a suveranității țărilor europene, creează condiții pentru presiuni și amestec în treburile interne, alimentează neîncrederea și suspiciunea, menține pericolul conflictelor armate. De asemenea este necesară stăvilirea cursei înarmărilor și luarea altor măsuri îndreptate spre dezarmare, ceea ce ar reduce povara cheltuielilor militare și ar permite țărilor europene să-și pună în mai mare măsură resursele în slujba dezvoltării lor pașnice și implicit a lărgirii colaborării economice între ele. Situația actuală, profund anacronică, de scindare a Europei în blocuri militare opuse se cere a fi depășită. Desființarea blocului agresiv N.A.T.O. și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia — măsură pentru care țara noastră se pronunță cu consecvență — ar aduce o contribuție hotărîtoare la lichidarea rămășițelor războiului rece, la înlăturarea barierelor care stau în calea colaborării nestînjenite, libere între țări, la grăbirea înfăptuirii securității europene. Firește că atît timp cît se menține pericolul de agresiune în Europa este necesar ca țara noastră, ca și- celelalte țări socialiste, să manifeste vigilență, să-și întărească capacitatea de apărare.Partidul și guvernul nostru au subliniat în mai multe prilejuri că o condiție esențială a însănătoșirii climatului politic și a rezolvării cu succes a problemei securității acestui continent este recunoașterea realităților istorice apărute și statornicite în urma celui de-al
CUVINTUL DEPUTATULUI

MIRON NICOLESCU

Am ascultat raportul tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, cu mîndria de cetățean al acestei țări, de membru al acestei Adunări, mîndrie izvorîtă din faptul că partidul și guvernul țării promovează cu consecvență politica de unitate a țărilor socialiste, al cărei țel suprem este făurirea societății comuniste și, în același timp, politica de lărgire și de intensificare continuă a relațiilor cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, ca o condiție esențială a consolidării păcii.La baza politicii externe a României, partidul și guvernul nostru au pus principii trainice, adevărate axiome ale dreptului internațional, ale conviețuirii pașnice, ale înlăturării forței ca mijloc de rezolvare a neînțelegerilor dintre state. Cunoaștem cu toții aceste principii: respectarea independenței, suveranității naționale și integrității teritoriale a fiecărui stat; egalitatea în drepturi a tuturor statelor; neamestecul în treburile interne ale unui stat 

doilea război mondial, a existenței celor două state germane. Se impune deci ca o cerință obiectivă necesitatea ca toate statele să întrețină și să dezvolte relații normale atît cu Republica Democrată Germană, cît și cu Republica Federală a Germaniei, să se creeze ambelor state germane, întregului popor german, posibilități largi de a participa activ la eforturile pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lume. După cum se știe, România dezvoltă continuu relații multilaterale cu R. D. Germană — țară socialistă frățească, primul stat german al muncitorilor și țăranilor. Partidul și guvernul nostru acordă sprijinul lor luptei pentru recunoașterea internațională a Republicii Democrate Germane. în același timp, stabilirea relațiilor diplomatice între țara noastră și R. F. a Germaniei s-a dovedit a fi un act politic constructiv care slujește nu numai interesele reciproce ale ambelor părți, ci și cauza securității europene.Pentru evitarea unor noi încordări și conflicte, pentru asigurarea păcii în Europa, este, de asemenea, necesară recunoașterea realității contemporane a frontierelor existente, inclusiv granița Oder-Neisse, și respectarea principiului inviolabilității lor.
Tovarăși,în calea eforturilor pentru realizarea securității europene popoarele întîmpină încă numeroase piedici și opoziții din partea forțelor imperialiste — în primul rînd a imperialismului american — a cercurilor militariste, revanșiste din R. F. a Germaniei și a reacțiu- nii din alte țări. De aceea se impune desfășurarea largă a unei lupte ferme, neobosite, împotriva acestor forțe și stimularea pe toate căile a tendințelor noi, sănătoase care să se dezvolte în mod obiectiv în direcția realizării securității europene. E'-te pe deplin posibil ca ideea securității europene să devină o platformă comună a luptei clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității și altor forțe sociale progresiste de pe acest continent. O însemnătate deosebită are înfăptuirea unității muncitorești și larg democratice în jurul acestei cauze prin acțiuni comune ale partidelor comuniste cu partidele socialiste, ale organizațiilor sindicale, de tineret, femei, de diferite afilieri internaționale, precum și ale altor organizații obștești și asociații cu caracter științific, cultural etc, indiferent de concepțiile lor filozofice și religioase.Parlamentelor din țările europene le revine o mare răspundere pentru elaborarea și aplicarea unor măsuri de po

din partea altui stat; schimbul reciproa avantajos între state, indiferent de orînduirea lor social-po- litică.Enunțate sub această formă lapidară, principiile de mai sus au devenit un factor de seamă în viața politică internațională. Ele apar practic în toate comunicatele oficiale care s-au încheiat în ultima vreme, în discuțiile bilaterale între state cu orînduiri sociale diferite sau cu ocazia vizitelor reciproce făcute de primii miniștri și de miniștrii de externe ai acestora.Se confirmă astfel pe deplin observația făcută recent de tovarășul NicolaeCeaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, că în lumea contemporană se a- firmă tot mai insistent aspirația cercurilor largi ale opiniei publice spre instaurarea unui climat de conviețuire pașnică între popoare, spre lichidarea politicii de inegalitate între țări și de amestec în treburile altor state, că aceste principii de politică externă, aceste aspirații înaintate corespund unor necesități obiective ale vieții internaționale contemporane și că, în pofida rezistențelor și împotrivirilor, ele se impun cu tot mai multă forță în relațiile dintre state și capătă tot mai mulți aderenți în lumea întreagă.Aplicarea acestor principii duce în mod inexorabil la înlăturarea barierelor artificiale ridicate în calea acelui climat de destindere, de încredere reciprocă în care au început să se dezvolte tot mai intens relații economice, comerciale, științifice, artistice între toate statele..Este pentru mine o plăcută datorie să exprim aici, public, 

litică externă care să creeze un climat favorabil cauzei securității europene. Este necesar să fie multiplicate contactele între parlamentarii diverselor țări europene, să se organizeze o colaborare interparlamentară tot mai strînsă.Considerăm că este de datoria partidelor comuniste, a țărilor socialiste, a tuturor guvernelor și factorilor de răspundere, a oamenilor politici din Europa să dea curs aspirațiilor maselor largi populare către pace și securitate, să manifeste receptivitate față de diferitele propuneri și inițiative, să folosească întîlnirile, contactele la toate nivelurile și alte mijloace pentru căutarea și stabilirea de noi soluții și acțiuni menite să ducă la realizarea securității continentului european.Partidul și guvernul țării noastre vor milita și în viitor neabătut pentru realizarea securității europene, instaurarea unor relații normale între state, aducîndu-și astfel contribuția la îmbogățirea experienței comune a popoarelor în rezolvarea constructivă a problemelor internaționale, la lupta generală pentru triumful păcii și socialismului în lume.
Tovarăși deputați,Sînt pe deplin încredințat că noi, reprezentanții aleși ai poporului român, vom aproba cu toată convingerea orientarea și sarcinile trasate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dezbaterea în rîn- durile întregului popor a acestui document de mare însemnătate va duce la înțelegerea profundă a justeței politicii externe înțelepte a partidului și statului, va face să crească participarea sa activă la aplicarea acestei politici îndreptate spre dezvoltarea continuă a relațiilor frățești cu toate țările socialiste, spre întărirea unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, spre lărgirea și consolidarea frontului de luptă împotriva politicii reacționare și agresive a imperialismului și colonialismului, spre asigurarea păcii, prieteniei și colaborării între popoare. Aceasta va prilejui totodată o nouă și puternică afirmare a unității poporului în jurul partidului șj , Comitetului său Centrai, un nou și puternic avînt patriotic' muncii pentru îndeplinirea și depășirea planului cincinal de dezvoltare a economiei și culturii țării.înfăptuind perseverent politica internă și externă a partidului și statului vom asigura înflorirea națiunii noastre socialiste, prosperitatea și progresul Republicii Socialiste România, creșterea prestigiului ei pe arena internațională. 

(Cuvîntarea a fost subliniată 
prin vii și puternice aplauze).

în numele Academiei Republicii Socialiste România, recunoștința față de conducerea de partid și de stat care, prin aplicarea consecventă a acestor principii, a creat un cadru larg, favorabil dezvoltării continue a relațiilor științifice și culturale ale României cu alte țări. Oamenii noștri de știință extind continuu legăturile cu colegii lor de peste hotare, participă activ la dialogul științific contemporan, la schimbul de idei și valori științifice și culturale, la acțiunile de colaborare și cooperare teh- nico-științifică — acțiuni care se desfășoară în spiritul avantajului reciproc și aduc o contribuție importantă la întărirea păcii și prieteniei între popoare.Grație dezvoltării acestor legături, munca noastră științifică a putut fi cunoscută și apreciată peste hotare. Numeroși oameni de știință români au fost aleși membri ai organismelor științifice internaționale sau membri ai unor academii străine. La rîndul nostru, am putut să confruntăm munca noastră științifică cu munca depusă în alte țări, să ridicăm necontenit nivelul cercetărilor noastre, să mergem în pas cu știința și tehnica mondială.Acest lucru este deosebit de important într-o epocă în care știința și tehnica și-au pus amprenta lor asupra progresului social, în care dezvoltarea năvalnică, furtunoasă, a științei obligă pe savanții din lumea întreagă să se informeze reciproc asupra evoluției vieții științifice contemporane, să păstreze un permanent contact între ei.Este un lucru unanim admis că astăzi știința a devenit, grație progreselor uimitoare realizate în ultimele decenii, un factor esențial de progres, de bunăstare, în societatea contemporană.Pe de altă parte însă trebuie să observăm, cu regret și cu multă tristețe, că multe cercetări sînt astăzi închinate unor scopuri de distrugere a

bunurilor, a oamenilor, a civilizației, cum ar fi, de exemplu, cercetările legate de armamentul atomic. în afară de faptul că astfel de cercetări sustrag vocației normale un număr considerabil de cercetători, care ar putea face operă de creație constructivă, iar nu distructivă, se cheltuiesc în a- cest fel sume enorme, care ar putea acoperi larg nevoile țărilor în curs de dezvoltare.De aceea, ca om de știință, consider pe deplin întemeiată poziția exprimată de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu necesitatea procedării cît mai grabnice la interzicerea și distrugerea armelor atomice, la încetarea fabricării lor, ca o condiție prealabilă, deosebit de eficace pentru dezarmarea generală, pentru instaurarea acelei atmosfere de pace, după care rîvnesc oamenii muncii din toată lumea.O problemă la a cărei rezolvare țara noastră, ca membră a Comitetului celor 18 de laGeneva, ia parte activă, o constituie problema dezarmării. Eforturile noastre, alături de alte state iubitoare de pace din lume, sînt menite să statornicească un climat favorabil păcii și destinderii internaționale, lichidării pericolului pe care-1 prezintă pentru omenire existența armelor nucleare, a potențialului de distrugere care amenință securitatea statelor și care constituie un grav pericol pentru destinele omenirii.în multe și importante domenii ale creației științifice cercetătorii români, încadrîn- du-se în dinamica progresului științei și al tehnicii universale, au reușit să se afirme pe plan mondial.Cu ocazia recentelor vizite pe care le-am făcut în Uniunea Sovietică, în Franța și în Marea Britanie, mi-am putut da seama personal de ecoul muncii științifice depuse la noi, și în general aș spune de ecoul pozitiv al efortului care se depune în țara noastră, în toate direcțiile. Atențiunea deosebită cu care am fost înconjurat la Moscova, la Leningrad sau la Riga, la Toulouse, sau la Paris, în toate centrele universitare vizitate în Marea Britanie, nu se adresa numai Academiei noastre, ci întregii țări; ea constituie o recunoaștere a locului și a prestigiului pe care România l-a cîștigat în lume prin politica promovată de conducătorii ei,' pritt'muncS; devotată, neprecupețită a tuturor cetățenilor ei. Iată de ce consider necesar să subliniez în fața sesiunii noastre deplina adeziune la cele subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei frățești cu toate țările socialiste, a relațiilor economice, științifice și culturale cu celelalte state ale lumii, cu țări din Europa cum sînt Franța, Anglia, Italia, cu țări de pe alte continente pe baza respectării principiilor pe care se fundamentează politica externă a României, a a- vantajului reciproc în interesul cauzgi păcii și înțelegerii între popoare.Un alt semn al recunoașterii locului pe care țara noastră îl ocupă în circuitul științific internațional îl constituie alegerea tot mai frecventă a orașelor patriei noastre ca sediu al diverselor manifestații internaționale. Astfel, sub egida Academiei, alături de alte manifestări științifice internaționale, se va ține în cursul lunii septembrie a acestui an, la București, cel de-al X-lea congres internațional al lingviștilor, la care vor participa a- proape 2 000 de oameni de știință din diferite țări ale lumii. De asemenea, numeroși oameni de știință din străinătate și-au anunțat participarea la peste 20 de manifestări științifice interne organizate de Academie în diferite domenii ale științei.între Academia țării noastre și o serie de Academii străine sînt încheiate pînă în prezent numeroase convenții și planuri de colaborare științifică, în scopul rezolvării unor probleme comune de mare interes științific și tehnico-econo- mic. în viitorul apropiat acțiunea de cooperare științifică între Academia noastră și diferite instituții științifice din străinătate se va dezvolta tot mai mult.Un asemenea schimb intens de valori științifice va contribui la consolidarea climatului de pace, de înțelegere, singurul climat favorabil dezvoltării științei și progresului umanității.Și astfel, pînă la urmă, cu multă răbdare și înțelegere reciprocă se va putea ajunge, pe deasupra diferențelor de vederi în diferitele probleme ale lumii contemporane, a concepțiilor politice, filozofice sau religioase, la limbaj comun, acela al rațiunii, al simțului de răspundere față de civilizația umană, produs al muncii tuturor. Desigur nu putem pretinde ca aceste probleme să se rezolve deodată, imediat ; va fi necesar, probabil, să treacă un anumit timp pentru atingerea acestui scop. Noi privim însă cu optimism posibilitatea ca însăși generația noastră sâ aducă o contribuție de seamă la crearea u- nui climat de prietenie și de înțelegere, favorabil coope

rării între state și națiuni, destinderii și lichidării surselor de încordare internațională, făuririi unei păci trainice și securității în lume.Ca vechi profesor, vă rog să-mi permiteți să trag și următoarea concluzie: Nu este un lucru ușor să afirmi niște principii de viață politică și, îndeosebi, de viață politică internațională. Este tot atît de greu ca enunțarea, într-un domeniu științific, a unor a- xiome, pe baza cărora să se construiască, prin simplul mecanism al gîndirii logice, raționale, întregul edificiu științific într-o ordine care să permită extensiuni nelimitate. Ceea ce se petrece în domeniul științelor naturii este valabil și în domeniul științei politice. In primul rînd principiile enunțate trebuie să găsească justificarea lor adîn- că în experiența politică a celui care le-a enunțat. Această cerință, cea mai importantă
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

PETRE CONSTÂNTINESCU-IAȘI

Discutăm astăzi despre politica externă a statului nostru. Toată lumea știe că Republica' Socialistă ■ România promovează ’cu consecvență o politică externă de pace și colaborare internațională, care exprimă în modul cel mai deplin interesele și năzuințele poporului român. în același •timp, această politică cores- .punde intereselor generale ale socialismului, promovării pe arena mondială a ideilor păcii și progresului social.De-a lungul istoriei sale, poporul român a luptat pentru apărarea ființei și demnității sale, a făcut totul ca să trăiască în bună înțelegere cu vecinii. Cu toate condițiile vitrege, cu toate piedicile și greutățile ce le-au întîmpinat, oamenii de pe aceste meleaguri au dezvoltat o civilizație materială și spirituală proprie, în strînsă legătură cu celelalte popoare, poporul român a participat activ la schimbul de valori ale muncii creatoare, și-a adus contribuția la tezaurul culturii mondiale, la înflorirea geniului uman.Ca om de știință, ca istoric, nu pot să nu amintesc că poporul român a îmbinat, lupta sa pentru libertate socială și independență națională cu idealurile păcii și bunei înțelegeri între popoare. Aceste năzuințe au însuflețit activitatea multor luptători, a tuturor militanților progresiști, au fost în permanență prezente în conștiința și ac

dintre toate, este cu prisosință îndeplinită, întrucît partidul nostru a rezumat în aceste principii nu numai propria sa experiență, dar și experiența•, milenară a poporului nostru, ale cărui tradiții de luptă pentru libertate socială și națională le-a moștenit și le continuă. Dar și aici intervine latura etică a problemei — e- nunțarea unor principii oricît de frumoase, de simple, de ușor de înțeles nu este suficientă. Din experiența sa milenară, poporul nostru știe că de la vorbă la faptă, în anumite cazuri, este cale lungă; el a învățat în decursul istoriei sale să-și judece întotdeauna vorbele în strînsă legătură cu faptele. Iată că partidul nostru, exponent fidel al idealurilor de pace, de bună conviețuire și de progres social al poporului nostru a înțeles, ca totdeauna, să-și potrivească, și în sfera politicii externe, fapta cu vorbele, să facă de

țiunile maselor populare. înflăcăratul patriot Nicolae Bălcescu scria la jumătatea secolului trecut că „nădejdea civilizației popoarelor este în comunicația ideilor, care va veni din comunicația națiilor ce înlesnirile și relațiile comerciale vor aduce". Tot el adăuga : .Principiul nostru politic este simplu : respectul, recunoașterea egalității și solidarității naționalităților". Asemenea idei se regăsesc, într-o formă sau alta, corespunzător diferitelor împrejurări istorice, la A- lexandru Ioan Cuza, la Mihail Kogălnicea- nu, la Gheorghe Bari- țiu și la alte personalități progresiste ale celei de-a doua jumătăți a veacului trecut, ca și mai tîr- ziu.în 1936, de pildă, cu prilejul deschiderii conferinței de constituire a Asociației presei înțelegerii balcanice, ca și-n multe alte ocazii, marele nostru om de stat Nicolae Titu- lescu își exprima convingerea că respectarea deplinei egalități în drepturi a statelor mari sau mici reprezintă un principiu de nediscutat al relațiilor internaționale.Dacă ne referim la mișcarea muncitorească și socialistă din România, trebuie să arătăm că ea s-a situat, încă de la începuturile existenței sale, pe poziția apărării păcii, a independenței naționale și suveranității patriei.Partidul Comunist Român, ridicînd pe un plan superior aceste tradiții, afirmîndu-se ca forța politică cea mai consecventă în promovarea principiilor și țelurilor la care ne-am referit, a mobilizat masele la lupta pentru integritatea țării și eliberarea ei de sub dictatura fascistă și ocupația germană.Istoria a demonstrat și demonstrează că lupta pentru dreptate socială și apărarea demnității și independenței naționale a fost și este o forță principală a progresului o- menirii. în zilele noastre, cînd pe harta lumii sînt. națiuni a- flate în diferite stadii ale dezvoltării lor, precum și popoare care luptă pentru închegarea națiunilor lor, pentru afirmarea lor de sine stătătoare în 

monstrația practică a unității activității cu principiile proclamate, în toate ocaziile care s-au ivit pe arena politicii internaționale. ■Politica externă a României, rod al muncii colective a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ratificată în numeroase împrejurări de întregul popor, a conferit țării noastre, pe plan extern, o mare forță morală,, prin unanimitatea adeziunii populare la principiile exprimate.In rîndurile întregului popor, oamenii de știință, profesorii, cercetătorii participă cu însuflețire la .înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. Ca slujitor al științei, ca mandatar al voinței celor ce mi-au făcut onoarea de a mă alege în forul suprem al țării, exprim cu deosebită satisfacție aprobarea deplină a politicii externe promovate de guvernul român. (Vii aplauze).

viața politică internațională, pilda țărilor socialiste exercită o deosebită influență. Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, de la a cărei victorie se împlinesc 50 de ani, a deschis o nouă eră în istoria omenirii, era revoluțiilor socialiste, a eliberării sociale a celor ce muncesc și, o dată cu aceasta, a afirmării puternice a ființei naționale a popoarelor. Viața a arătat că socialismul a ridicat națiunea pe o nouă treaptă a dezvoltării sale, că el asigură condiții optime pentru înflorirea națiunilor, pentru valorificarea deplină a potențialului lor material și uman în interesul progresului și civilizației.Din momentul în care și-a luat în mîini propria-i soartă, poporul român, ca și celelalte popoare ce construiesc socialismul, a continuat și dezvoltat experiența sa istorică, îmbogățind-o cu principii noi iz- vorîte din realitățile, social-e- conomice ale lumii contemporane în toți acești ani, partidul și guvernul nostru au depus o muncă neobosită pentru înflorirea economiei și culturii patriei, au desfășurat o intensă și rodnică activitate pentru dezvoltarea cooperării cu alte state, în slujba cauzei destinderii și securității internaționale.Sîntem ferm convinși că orice realizare a noastră, orice realizare a fiecărei țări socialiste constituie o contribuție la creșterea puterii și prestigiului socialismului, la lupta pentru victoria păcii și progresului în lume.In centrul politicii sale externe, România a pus prietenia, alianța frățească și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste. Este un merit al conducerii partidului nostru, al guvernului, felul cum activează pentru îndeplinirea sarcinii încredințate de partid și popor de a dezvolta relațiile cu toate țările socialiste.Sîntem astăzi în situația .fericită de a face un bilanț pozitiv al colaborării frățești cu toate țările socialiste. Permite- ți-mi să spun cîteva cuvinte despre bunele noastre legături de colaborare cu Bulgaria. Tradiționala prietenie cu poporul bulgar, cimentată în focul luptei comune pentru eliberarea de sub jugul asupririi străine, cunoaște astăzi o înflorire pe care numai construirea 

socialismului în cele două țări, comunitatea de țeluri, ideologia comună marxist-le- ninistă i le poate asigura.Practic nu există domeniu în care relațiile și cooperarea să nu se desfășoare în bine spre deplina noastră satisfacție. Cooperarea economică reciproc avantajoasă, colaborarea dintre oamenii de știință și artă sînt domenii care ne-ar putea oferi un cîmp bogat, cu rezultate dintre cele mai rodnice. Subscriu din adîncul inimii la cele exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca relațiile frățești dintre popoarele român și bulgar să cunoască o deplină înflorire. După cum s-a arătat de la tribuna acestei sesiuni, dezvoltarea legăturilor prietenești cu țările socialiste corespunde atît intereselor poporului nostru, cît și ale celorlalte popoare, repre- zentînd un factor de seamă pentru întărirea forței sistemului socialist mondial și creșterea influenței sale în lume.Desigur, așa cum a arătat experiența, în relațiile dintre țările socialiste pot apare și deosebiri de păreri. împărtășim întru totul poziția expusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu că „ceea ce unește țările socialiste este incomparabil mai important decît deosebirile de păreri dintre ele" și că acestea nu trebuie să afecteze în nici un caz relațiile economice, politice, cultural-științifice.Este un fapt obiectiv că în prezent există state cu orînduiri sociale diferite, că dezvoltarea relațiilor dintre ele, a schimbului de valori materiale și spirituale, a cooperării în vederea soluționării problemelor internaționale arzătoare, apărării păcii și securității popoarelor, este o necesitate imperioasă a timpului nostru. Iată de ce aprob și sprijin pe deplin politica partidului și guvernului țării noastre, care militează pentru relații cu toate statele, indiferent de orînduirea lor sopial-politică, a- vînd drept călăuză intangibilele principii ale suveranității și independenței naționale, e- galității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor țări, avantajului reciproc. împărtășesc, de asemenea, părerea exprimată în expunere privind lărgirea posibilității existente pentru extinderea relațiilor României cu statele cu orînduiri sociale diferite din Europa și din alte părți ale lumii.Aplicarea acestor principii reprezintă în epoca noastră condiția fundamentală a raporturilor normale între țări, a evitării conflictelor interstatale.Așa cum bine s-a subliniat îndeosebi de valoroasa expunere făcută în sesiune de secretarul general al partidului nostru, viața a demonstrat că fiecare stat, mare sau mic, poartă răspunderea pentru soarta păcii, are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la preîntîmpinarea unui nou război, la destinderea internațională, la întărirea păcii și cooperării între popoare. Pornind de la înțelegerea acestui fapt, România socialistă a căutat să contribuie în mod activ la găsirea unor soluții pozitive în cele mai variate domenii și probleme.A crescut multilateralitatea raporturilor pe care le are țara noastră cu celelalte țări, și în privința spațiului geografic, și în varietatea legăturilor. Am încercat să ne aducem contribuția la marile probleme ale socialismului, ale luptei anti- imperialiste, ale efortului uriaș făcut de popoare pentru o largă cooperare și înțelegere internațională. Inițiativele guvernului român în zona Balcanilor, în promovarea relațiilor de bună vecinătate între țări cu sisteme social-economice deosebite, preocupările sale în legătură cu securitatea europeană sau cu atît de frămîn- tatele probleme dezbătute la O.N.U., fie că e vorba de educația tinerelor generații, fie de cea a complexelor relații internaționale din lumea contemporană constituie tot atî- tea contribuții la încercările de soluționare a unor chestiuni ce privesc prezentul și viitorul omenirii.Ca vechi deputat în Marea Adunare Națională, aș vrea să remarc contribuția pe care a- ceasta o aduce, prin dezvoltarea, schimburilor și contactelor pe linie parlamentară, la o mai bună cunoaștere și înțelegere între popoare. Schimburile de delegații parlamentare, care au aVut loc în ultimii ani atît cu țări socialiste, cît și cu alte țări din Europa și din alte părți ale lumii, au constituit un însemnat mijloc de cunoaștere a vieții, a preocupărilor și năzuințelor popoarelor. Ca unul care am luat parte, în calitate de membru al Grupului parlamentar român, la numeroase reuniuni ale Uniuni
(Continuare în pag. a VI-a)Un grup de deputaji într-una din pauzele Sesiunii
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Ujmare din pag. a V-a)interparlamentare, pot să confirm aprecierea de care se rucură și-n cadrul: âcestuifo- ;uin poziția constructivă, po- itica activă de pace pe dare 
j promovează țara noastră, însăși participarea noastră la .ucrările Uniunii Interparla- nentare decurge din principiile fundamentale ale politicii noastre externe. Ea se încadrează pe deplin pe linia ex

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NTON BREITENHOFER

Consider deosebit de important faptul că problema centrală a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale o formează politica externă a țării noastre. Dat fiind că a- ceastă latură a activității guvernului nostru este de o importanță capitală,’ cred că dezbaterea ei în acest înalt for constituie un fapt bine venit, un act politic de mare răspundere. Spunînd aceasta, am în vedere și interesul deosebit cu care alegătorii mei urmăresc desfășurarea politicii externe., a guvernului. Asemenea' întregului popor, populația germană din România, manifestîn- du-și adeziunea deplină, parti- cipînd activ la opera de desă- vîrșire a construcției socialiste în țara noastră, aprobă și sprijină politica externă a statului nostru — politică realistă, eficientă. în deplină concordanță cu interesele fundamentale ale țării, ale cauzei socialismului și păcii între popoare.Liniile directoare ale politicii externe a țării noastre expuse în cuvîntarea de o deosebită însemnătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu și supuse dezbaterii de la această tribună — ca o expresie a democratismului nostru socialist — pun în evidență caracterul lor profund principial și rațional, consecvența și spiritul de răspundere de care partidul și guvernul nostru dau dovada în elaborarea și aplicarea acestei politici.Complexitatea problemelor apărute în relațiile internaționale, multitudinea evenimentelor care au loc pe arena internațională, succesiunea rapidă a acestor evenimente, implicațiile de deosebită gravitate pe care unele dintre ele le pot avea impun factorilor’ de răspundere ai tuturor statelor o profundă principialitate, suplețe și luciditate în elaborarea politicii externe a țărilor lor. Asemenea trăsături sînt caracteristice politicii externe a țării noastre, poziției sale în problemele majore ale lumii contemporane.Exprimîndu-mi deplinul a- cord cu modul cum sînt abordate toate problemele care au făcut obiectul expunerii, permiteți-mi să vă rețin a- tenț.ia asupra uneia dintre a- cestea și anume securitatea europeană.Incontestabil, securitatea europeană este una din problemele cheie ale vieții internaționale, a cărei rezolvare ar avea consecințe diosebit de favorabile pentru pacea mondială, pentru lupta forțelor antiimperialiste din întreaga lume. După cum se știe, Europa este nu numai un vechi leagăn al culturii și civilizației contemporane. în decursul istoriei șale zbuciumate, ea a fost și punctul de pornire al multor conflicte și, fapt tragic pentru popoarele ei, principalul cîmp de bătălie în cele două războaie mondiale. Azi, la două decenii de la terminarea celui de-al doilea război mondial, încă nu sînt complet eliminate sursele de încordare din această parte a lumii O serie de probleme litigioase nu au fost încă reglementate, ceea ce favorizează activitatea desfășurată de cercurile reacționare sprijinite de imperialismul american — principalul obstacol în calea securității europene.„ Din fericire, în ciuda influenței negative a politicii imperialiste, în ciuda prezenței militare a imperialismului american pe continentul nos

tinderii legăturilor, folosirii tuturor contactelor, a tuturor căilor și mijloacelor care pot contribui mai bine la înțelegerea între popoare, la securitatea; și pacea lumii.Am ascultat cu deosebit interes ampla și documentata expunere asupra politicii externe promovate de partidul și statul nostru. Această poli- : tică întrunește adeziunea unanimă a poporului român, pentru că ea răspunde interese

tru, creșterea forțelor realiste, care se pronunță pentru înfăptuirea securității europene, pentru relații sănătoase între state se afirmă tot mai mult ca o trăsătură caracteristică a vieții politice actuale a continentului nostru. Este deci o dovadă de realism faptul că, în problema securității europene, guvernul român pornește de la premisa că abordarea acesteia este posibilă și trebuie să se facă de pe o bază nouă, acceptabilă tuturor statelor europene. România militează de mult pentru normalizarea relațiilor in- tereuropene, pentru crearea unui climat, de încredere interstatală, pentru încurajarea forțelor și tendințelor pozitive și realiste care urmăresc consolidarea păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Militînd pe acest făgaș, țara noastră acționează în spiritul principiilor enunțate în Declarația de la București din iulie 1966 a statelor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, în care se arată că, prin eforturile comune ale statelor europene, ale tuturor forțelor sociale care militează pentru pace — indiferent de concepțiile lor ideologice, religioase sau de altă natură — problema securității europene poate fi rezolvată.Dezvoltînd prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, țara noastră pornește de la convingerea că întărirea continuă a sistemului socialist, sporirea influenței statelor socialiste în lume au o însemnătate capitală pentru asigurarea păcii și colaborării între țările din Europa și din întreaga lume. Slujind acestui țel, țara noastră militează pentru normalizarea și dezvoltarea relațiilor sale cu toate țările care sînt animate de a- ceeași dorință.Se știe că în țările vest- europene se înmulțesc luările de poziție în favoarea însănătoșirii atmosferei internaționale, se adîncesc contradicțiile în cadrul pactului N.A.T.O., se accentuează tendințele de desolidarizare de politica S.U.A.Desigur, în fața realizării securității europene mai stau încă multe dificultăți. Nu sînt însă dificultăți de netrecut. Am remarcat cu satisfacție că în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu abordarea problemelor securității europene este pătrunsă de optimism, de încredere în viitorul Europei.întreaga evoluție a vieții politice europene în cele două decenii postbelice demonstrează că nu este de conceput realizarea în Europa a unei securități reale și durabile fără lichidarea bazelor militare ale S.U.A. de pe continentul nostru, fără retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor țări. Trebuie făcut totul pentru a tempera zelul cercurilor revanșarde care visează renașterea militarismu- lui german înzestrat cu arme atomice.Realizarea securității europene este o problemă complexă, care cere eliminarea focarelor de tensiune și a neîncrederii între popoare. Spre acest țel sînt orientate acțiunile diplomatice, politica externă a guvernului nostru. Iată de ce am salutat reafirmarea poziției țării noastre, ca și a celorlalte țări socialiste că dacă se va desființa N.A.T.O. se vor lua măsuri pentru încetarea existenței Tratatului de la Varșovia. în opoziție cu politica de bloc, care a devenit anacronică, noi milităm pentru afirmarea principiilor colaborării bilaterale și multilaterale între state, pentru dezvoltarea unor relații interstatale bazate pe egalitate, pe interes și respect reciproc.Recunoașterea ca un fapt istoric a existenței celor două state germane, Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, consti

lor sale vitale. Principiile de bază ale politicii externe a României, expuse clar de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reflectă "năzuințele poporului român și răspund unei probleme majore a timpului nostru. îmi exprim încă o dată deplinul meu acord cu politica externă a statului nostru și încrederea mea nestrămutată în triumful principiilor care ne călăuzesc în relațiile cu celelalte state. (Vii aplauze).

tuie una din condițiile cheie ale normalizării relațiilor pe continentul nostru. Răspunzînd necesității de a avea legături normale cu toate statele europene, țara noastră a stabilit recent relații diplomatice cu Republica Federală a Germaniei — act politic util și important nu numai pentru cele două țări, ci, în general, pentru însănătoșirea atmosferei politice în Europa.Politica noastră externă, bazată pe principiile independenței și suveranității naționale, ale neamestecului în treburile interne, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc, nu este și nu poate fi în detrimentul vreunui popor sau vreunei țări, ci, dimpotrivă, oferă posibilități vaste, promovează prietenia între popoare, pacea și stima reciprocă.Nu este oare firesc și logic ca, pornind de la o atît de mare diversitate de sisteme și concepții politice, statale, economice, filozofice, care determină complexitatea lumii contemporane, să luăm în considerație, în chipul cel mai realist posibil, toate elementele capabile să unească eforturi, energii, aspirații și să le transforme în cărămizi durabile la edificiul păcii, cooperării și înțelegerii între națiuni ? Toate inițiativele în această direcție, tactul, răbdarea și perspicacitatea politică de care dă dovadă în permanență conducerea partidului și statului nostru se bucură, de aceea, nu numai de aprobarea noastră unanimă, dar și de o largă prețuire în lume, în cercurile politice realiste, capabile să înțeleagă consecvența și vitalitatea unor principii care fac cinste țării și orîn- duirii noastre socialiste.Țara noastră desfășoară, după cum bine știm, o activitate politică bogată în inițiativa ce se bucură de un larg ecou internațional. Rezoluția inițiată de România la O.N.U. cu privire la buna vecinătate între țările europene cu sisteme sociale diferite, căreia i s-au alăturat, în calitate de coautoare, alte opt țări — socialiste și nesocialiste — a fost adoptată în unanimitate de A- dunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.Pe aceeași linie de preocupări se înscriu și vizitele reciproce și întîlnirile avute de conducători) țării noastre cu înalte personalități politice și de stat, din țările socialiste și nesocialiste ale Europei.Subliniem, cu un sentiment de admirație și profundă stimă, activitatea permanentă și cu un atît de larg ecou internațional, pe care o desfăsdară conducerea noastră, numărul mare de întîlniri pe care tovarășul secretar general Nicolae Ceausescu le are cu conducători de partide frățești, de diferite grupări politice, cu conducători de state, guverne și alte personalități politice, precum și vizitele președintelui Consiliului de Stat, ale președintelui Consiliului de Miniștri într-o serie de state din Europa, Africa și Asia, oglindind principialitatea și consecvența unei politici de înțelegere și cooperare, spre binele păcii și securității popoarelorVorbind despre politica noastră externă, aș vrea să relev atenția de care se bucură în presa internațională răsunetul pe care ea îl are in opinia publică mondială. Prin natura muncii mele de gazetar, am deseori întîlniri cu colegi de peste hotare. Asemenea întîlniri ne oferă satisfacția de a auzi din partea colegilor străini cuvinte de apreciere și stimă pentru politica de pace și securitate dusă de România.Politica externă a statului nostru va cunoaște fără îndoială un nou avînt după această sesiune a Marii Adunări Naționale. Sînt pe deplin încredințat că în unanimitate vom aproba, cu multă însuflețire, politica externă a partidului și guvernului nostru, puternic susținută de întregul popor, politică ce reprezintă aportul efectiv al României la marele efort, al popoarelor pentru consolidarea păcii în lumea întreagă. (Vii aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU-MIZIL

Tovarăși,

de și acțiuni agresive, imperialiste, în pri- ale imperialismului pun la cale com-

Marea Adunare Națională — forul reprezentativ al întregului popor, organul suprem al puterii de stat — dezbate în această sesiune probleme de o deosebită însemnătate — politica și activitatea internațională a României.Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o cuprinzătoare și a- profundată analiză a poziției Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România față de principalele probleme ale vieții internaționale contemporane, a activității desfășurate de România pe arena mondială în slujba întăririi păcii, prieteniei și încrederii între popoare.Reflectînd interesele fundamentale ale națiunii noastre socialiste, și, în același timp, ale cauzei, socialismului și păcii în lume, această politică se bucură de cea mai profundă și deplină aprobare; pe drept cuvînt se poate spune că ea este politica întregului partid, a întregului popor român. Totodată, această politică găsește o înaltă apreciere internațională, este un important factor al creșterii continue a prestigiului și autorității României peste hotare.Sesiunea de față a Marii A- dunări Naționale are loc intr-un moment de mare complexitate a vieții internaționale. Promovînd o politică încordare cercurile mul rînd american, ploturi, lovituri de stat și intervenții militare, se amestecă în treburile altor popoare, atentează la independența lor. A- ceastă linie contrarie intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor și care comportă, în era noastră atomică, primejdii din cele mai mari pentru întreaga omenire, întîlnește o tot mai puternică rezistență în rîn- durile colectivității mondiale, în ciuda intensificării actelor agresive ale imperialismului, caracteristica dominantă a situației internaționale rămîne creșterea si dinamica ascendentă a unor uriașe forțe sociale, mișcări de masă fără precedent în istorie, care se ridică cu hotărîre la lupta pentru pace, independență, democrație și progres social.In cadrul acestei vaste confruntări, România socialistă se manifestă activ pe a- rena internațională, ca parte integrantă a forțelor socialismului și păcii. Țara noastră își dezvoltă continuu legăturile cu toate forțele antiimperialiste și militează neobosit pentru coeziunea acestora, considered unirea și acțiunea lor colectivă un imperativ primordial al zădărnicirii uneltirilor imperialismului și întăririi păcii în lume.Manifestîndu-și deplina solidaritate față de mișcările antiimperialiste, sprijinind e- forturile' pentru consolidarea economică și progres ale noilor state independente, țara noastră a dezvoltat multilateral relațiile de colaborare cu acestea și este hotărîtă să le dezvolte continuu și în viitor.Pornind de la premisa că realizarea «unei trainice destinderi în viața internațională este o sarcină comună, la înfăptuirea căreia este chemată să-și aducă contribuția fiecare țară, mare sau mică, România socialistă înfăptuiește consecvent o politică de lărgire a relațiilor de colaborare cu toate statele, indiferent - de sistemul lor social-politic. Dezvoltarea în ritm susținut a industriei, diversificarea economiei noastre naționale, progresul rapid în toate domeniile de activitate creează noi posibilități de extindere a colaborării reciproc avantajoase, atît cu țări capitaliste avansate, cîț și cu țările care depun eforturi pentru dezvoltarea lor. După convingerea partidului nostru, intensificarea relațiilor — economice și politice, a schimburilor tehnico-științifice și cultu

jumătății de secol ce a trecut de la Revoluția din Octombrie, prima revoluție victorioasă a proletariatului, care a marcat o cotitură radicală în destinelespune că damentale temporane, al societății, trecere a noi țări și popoare pe calea socialismului, dezvoltarea luptei pentru eliberare a popoarelor și consolidarea noilor state independente, apărarea păcii sînt strîns legate de existența sistemului mondial socialist, de succesele pe care le obține, de unitatea a- cestui sistem.Această unitate își are o bază permanentă și de neclintit în comunitatea orîndui- rii sociale și de stat a tuturor țărilor socialiste, în comunitatea ideologiei marxism-leninis- mului și a țelurilor socialismului și comunismului. Țărilor socialiste le sînt proprii trăsături fundamentale comune — tipul relațiilor de producție, caracterul proprietății asupra mijloacelor de producție, structura generală socială, natura legilor obiective care acționează în societate.Toate acestea presupun și cer în mod legic unitatea tuturor țărilor socialiste, solidaritatea lor în opera de construire a noii orînduiri sociale. Partidul nostru militează ho- tărît, perseverent și neobosit pentru întărirea acestei uni-, tăți, avînd nezdruncinata convingere că ceea ce unește țările socialiste constituie elementul principal și fundamental, care trebuie să primeze întotdeauna în relațiile dintre ele.Țările socialiste, ca entități concrete, fiecare cu profilul ei economic-politic și național-is- toric, cu personalitatea proprie, determinată de particularități distincte, de varietatea factorilor evoluției istorice, de stadiile deosebite de dezvoltare construiesc societatea nouă, socialistă, într-o mare diversitate de condiții. Este un fenomen inevitabil ca această diversitate să genereze o mare varietate și bogăție de forme, metode și soluții în rezolvarea problemelor construcției so- vede un rezultat deosebit de cialisțe. Ar fi, desigur, iluzoriu, important al politicii internaționale a partidului și statului, care exprimă interesele sale vitale, și estej în același timp, pătrunsă de spiritul grijii și înaltei responsabilități internaționaliste pentru soarta unității mișcării comuniste și a sistemului mondial socialist, în perioada care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, România a primit vizite ale conducătorilor de partid și de stat din Uniunea Sovietică, Republica Populară Chineză, ~ Ungaria, ham. R. delegații mentale zen tanti făcut vizite în

rale- — lichidarea- discriminărilor și a celorlalte reziduuri ale războiului rece, normalizarea acestor relații pe toate planurile și lărgirea colaborării internaționale este o cale sigură a întăririi securității în orice parte a lumii, a consolidării păcii și apropierii între popoare.Convingerea partidului nostru este că în epoca actuală, cînd popoare, reprezentînd majoritatea covîrși- toare a omenirii, au sfărîmat jugul asupririi multiseculare și luptă pentru a-și afirma în mod demn ființa națională,- zădărnicirea oricăror imixtiuni în treburile altor state, respectarea drepturilor fiecărui popor de a decide singur asupra propriilor destine, de a se bucura de libertate și a-și hotărî singur soarta potrivit aspirațiilor sale constituie cheia de boltă a însănătoșirii întregului climat internațional, una din cele mai importante cerințe ale contemporaneității.
Așa cum au subliniat docu

mentele partidului nostru, așa 
cum a definit Congresul al IX- 
lea, una din liniile directoare, 
fundamentale ale politicii ex
terne a României o formează 
prietenia, alianța frățească și 
colaborarea multilaterală cu 
toate țările socialiste.Se poate aprecia cu satisfacție că datorită consecvenței cu care Comitetul Central al partidului și guvernul urmează această orientare, datorită bogatei activități desfășurate pentru înfăptuirea ei, se întăresc și se multiplică continuu legăturile trainice de prietenie frățească dintre poporul român și popoarele tuturor celorlalte țări socialiste, dul și statul nostru astăzi raporturi bune, piale și tovărășești, în continuă dezvoltare, cu toate partidele comunisțe și muncitorești, cu toate țările socialiste, fără excepție. : ,.î ah, tparncviȚ In aceasta poporul roman

Parti- întrețin princi-

a

Bulgaria, Iugoslavia, Polonia. R. D Viet- P D. Coreeană, iar de partid și guverna- române și alți repre- ai țării noastre au Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria. R. D Germană, China, R. D. Vietnam, R. P. D. Coreeană, Cuba Delegațiile noastre au participat la congresele Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidului Comunist Bulgar. Partidului Comunist din Cehoslovacia, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Muncii din Albania. In vara anului trecut, țara noastră a găzduit întîlnirea de la București a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești.Experiența evidențiază importanța deosebită pe care o au întîlnirile între conducătorii de partid și de stat, discuțiile de la conducere la conducere, ca mijlocul cel mai sigur pentru o bună informare reciprocă, pentru examinarea problemelor de interes comun și de ordin general, pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, strîngerea legăturilor de prietenie și colaborare tovărășească, și, totodată, pentru întărirea unității țărilor socialiste samblu.Un rol important în tarea acestei prietenii extinderea continuă a lor de colaborare ale României cu toate țările socialiste. Preocuparea partidului și statului 'nostru în a- ceastă direcție își găsește expresie în creșterea și diversificarea an de an a schimburilor comerciale cu celelalte țări socialiste, în dorința noastră de a dezvolta cooperarea tehnico- științifică și în producție. Partidul nostru se pronunță pentru lărgirea continuă a acestor relații, a colaborării pe toate planurile activității materiale și spirituale.Ideile socialismului se înfățișează astăzi materializate în- tr-un sistem internațional de state, a cărui existență și dezvoltare joacă un rol imens în viața omenirii. Sistemul mondial socialist este cea mai grăitoare expresie a profundelor transformări petrecute în lume, ca urmare a luptei revoluționare a popoarelor, în decursul 

în an-dezvol- îl are relații- economică

poateomenirii. Se problemele fun- ale lumii mersul procesul con- înainte de

întăririi socialistcreatoare,

nerealist să se considere că 14 state Socialiste, aflate pe trei continente ale lumii, fiecare cu caracteristicile lui specifice, ar putea să se manifeste strict identic în edificarea societății noi. Dimpotrivă, nu încape îndoială că pe măsura dezvoltării și înfloririi fiecărei țări socialiste, pe măsură ce noi țări și popoare vor păși pe calea socialismului, diversitatea formelor și metodelor de construcție socialistă vor cunoaște o și mai mare creștere.Experiența mișcării comuniste internaționale arată că unitatea este trainică numai dacă e concepută în cadrul a- cestor realități și pornind de la ele-. dacă se bazează pe aplicarea cit mai potrivită condițiilor particulare din fiecare țară a principiilor și adevărurilor generale ale marxism-le- ninismuJui. Modul creator în care partidele comuniste rezolvă problemele construcției socialiste, în funcție de condițiile istorice concrete ale țărilor lor, răspunde cerințelor punerii în valoare a întregului potențial al fiecărei națiuni și, în același timp, intereselor unității sistemului mondial.Tocmai gîndirea capacitatea de a aplica adevărurile fundamentale ale marxismului la condițiile concrete reprezintă chezășia soluționării juste a problemelor complexe pe care le implică edificarea societății socialiste, îndeplinirea cu succes a cerințelor dez- .voltării sociale. în felul acesta .fiecare partid își aduce contribuția la îmbogățirea teoriei marxist-leniniste și a experienței întregii mișcări comuniste.Fondul general al dezvoltării relațiilor dintre țările socialiste îl formează identitatea concepțiilor asupra evoluției istorice. în procesul complex al activității sociale se. întîmplă însă nu o dată ca fenomene sau evenimente internaționale să fie diferit înțelese sau interpretate de un partid sau altul, să apară deosebiri de vederi sau de apreciere. Partidele noastre comuniste sînt organisme vii, care gîndesc independent, își formează fiecare judecățile și concluziile sale pe baza analizei marxist-leniniste a fenomenelor cu care sînt confruntate. Aceasta este o realitate a zilelor noastre, care reflectă procesul de maturizare a partidelor comuniste și muncitorești, întărirea lor politică, ideologică și organizatorică, procesul de întărire a statelor socialiste. înțelegerea caracterului inevitabil și ireversibil al acestui proces este o cerință principală pentru realizarea unei unități trainice a țărilor socialiste, unei unități cu adevărat organice și capabile să facă față oricăror încercări.în ceea ce-1 privește, partidul nostru nu a văzut și nu vede în existența unor deosebiri de vederi o piedică în calea bunelor raporturi cu cele

lalte partide frățești sau țări socialiste. După părerea partidului nostru, problemele în care se manifestă puncte de vedere diferite trebuie să fie discutate într-un spirit tovărășesc, de stimă reciprocă și o- biectivitate principială, mani- festîndu-se receptivitate și răbdare, evidențiindu-se concluziile asupra cărora s-a a- juns la consensuri sau acorduri unanime și lăsîndu-se ca cele în suspensie să fie examinate în discuții ulterioare sau să fie soluționate de viață, de mersul evenimentelor. în general, numai viața este arbitrul suprem, numai rezultatele practice pot confirma justețea unei linii sau poziții politice.Așa cum s-a arătat în expunerea tovarășului Ceaușescu, ceea ce este esențial, rațional și logic e ca asemenea deosebiri de vederi asupra realizării unor obiective comune să nu umbrească și să nu afecteze sub nici o formă prietenia și colaborarea, să nu prejudicieze unitatea, să nu fie transformate în surse de neîncredere, animozitate și încordare.Așa cum partidul nostru a subliniat în repetate rînduri, de cea mai mare însemnătate pentru cauza generală a socialismului este ca acestea să nu se repercuteze în sfera relațiilor interstatale. Această cerință este întru totul valabilă și pe planul legăturilor economice. Dezvoltarea stabilă, corespunzător intereselor reciproce, a acestor legături e o chestiune cu caracter obiectiv, decurgînd din interesele fundamentale ale popoarelor țărilor socialiste, din cerințele o- biective ale consolidării sistemului economic socialist mondial. Nivelul relațiilor economice, dezvoltarea lor continuă nu pot fi subordonate, determinate sau proportionate de gradul identității pozițiilor față de diferite probleme ale vieții internaționale. Ar fi de neînțeles pentru orice popor, ar fi contrar intereselor generale ale socialismului dacă manifestarea unor puncte de vedere diferite ar avea consecințe negative asupra evoluției relațiilor economice, ca și asupra evoluției relațiilor în celelalte domenii între statele socialiste. Experiența trecutului a demonstrat, de altfel, caracterul eronat ăl unor asemenea practici și efectele lor profund dăunătoare pentru cauza unității.Pentru buna dezvoltare a relațiilor prietenești dintre țările socialiste are o mare însemnătate informarea reciprocă nu numai între partide, ci și a opiniei publice din țările respective. Succesele în construcția socialistă și în politica internațională ale fiecărei țări sînt o sursă comună de satisfacție atît prin faptul că reprezintă realizări ale unor popoare frățești, tovarășe de muncă și de luptă, cît și prin aceea că aduc contribuții la creșterea forței comunității socialiste în ansamblu. Relațiile prietenești dintre popoarele țărilor socialiste se consolidează cu atît mai mult cu cît fiecare popor cunoaște mai bine activitatea și preocupările celorlalte popoare, rezultatele obținute de ele. Importanța unei asemenea informări a opiniei publice crește și mai mult, cînd este vorba de probleme în care, pe lîngă păreri identice, există și puncte de vedere ce nu concordă. Noi considerăm că in asemenea cazuri este necesar să se manifeste o deosebită grijă și responsabilitate pentru ca informarea propriilor membri de partid, a opiniei publice să se realizeze în spiritul unității și prieteniei, evidențiindu-se ceea ce unește și este comun, corespunzător cerințelor ma- ■ jore ale solidarității internaționaliste.înfăptuind politica de dezvoltare a prieteniei cu toate statele socialiste. România își aduce contribuția activă la cristalizarea principiilor de bază . ale relațiilor ce trebuie să.upească țările care au pă- ' șit.pe..calea socialismului. Fără ■îndoială; dezvoltarea1-și reaii- . zarea.:în viață; în practica legăturilor internaționale, a a- cestor. principii e un proces de o deosebită amploare și complexitate: este vorba doar de relații care cuprind numeroase -state, numeroase națiuni și popoare, reprezentînd astăzi o .treime a omenirii — relații menite să asigure o colaborare ■..rodnică între țări suverane și independente, fiecare cu particularitățile sale, deosebite ca mărime, forță economică și stadiu de evoluție a forțelor de producție și a dezvoltării sociale.în sfîrșit, gradul de complexitate al organizării - relațiilor socialiste interstatale crește cu atît mai mult, cu ' cît aceste relații- sînt de un tip nou, necunoscut în istorie. Este știut că relațiile internaționale au purtat pînă nu demult, și poartă și în prezent, într-o mare parte a lumii, caracteristicile determinate de orînduirea capitalistă, amprenta imperialismului — cu tot ce aduce el în viața socială : inegalitate, exploatare e

conomică și dominație politică, imixtiuni în treburile interne ale altor state și practici de dictat, poziții de mare putere și manifestări de hegemonie, de dominație a celui mic de către cel puternic, de desconsiderare și încălcare a intereselor celorlalți în folosul propriului interes, de înăbușire prin represalii și sancțiuni a .cuvîntului celor mai slabi.Este, fără îndoială, un merit istoric al socialismului că a- firmă relații interstatale de un'tip nou, care sînt și trebuie să fie cu desăvîrșire opuse, calitativ deosebite, de relațiile promovate de imperialism. E- sența relațiilor internaționale socialiste, conținutul lor fundamental îl formează principiile marxist-leniniste ale întrajutorării frățești și internaționalismului proletar, ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. A- cește principii nu au un caracter arbitrar — ele au fost plămădite de însăși experiența vieții, izvorăsc din necesitatea obiectivă a dezvoltării fiecărei țări socialiste .și a întregului sistem mondial socialist, formează un factor-cheie al bunelor raporturi, al încrederii și prieteniei reciproce.Valoarea acestor principii, substanța lor calitativ .nouă' constă tocmai în faptul că ele favorizează afirmarea celor mai importante năzuințe ale popoarelor, afirmarea potențialului de creație materială și spirituală al fiecărei națiuni. O operă de asemenea amploare și profunzime ca transformarea socialistă a societății, asigurarea unui ritm necunoscut în istorie de creștere a forțelor de producție, valorificarea tuturor resurselor în vederea avîntului economic și progresului multilateral, rapid al fiecărei țări, se poate desfășura cu succes numai prin conducerea tuturor treburilor ei, în deplină suveranitate, de către fiecare popor, de către fiecare partid, prin deplina realizare a atributelor independenței și egalității popoarelor. Stimulînd această dezvoltare, stimulînd înflorirea fiecărei națiuni, relațiile de tip nou constituie o pîrghie a creșterii forțelor mondiale ale socialismului, a întăririi pozițiilor socialismului în lume. Prin aceasta se și exprimă conținutul lor internaționalist.Prin astfel de relații socialismul demonstrează pe scară mondială că trăsăturile esențiale, caracteristicile structurale ale lumii noi pe care o clădim — eliberarea de exploatare, lichidarea inegalității, colaborarea tovărășească, condiții de nestînjenită afirmare creatoare — sînt valabile nu numai pe plan intern, ci se exprimă în mod consecvent și în raporturile dintre state. Popoarele care au fost sau mai sînt încă exploatate și dominate de imperialism, care au cunoscut sau mai cunosc a- servirea economică și politică, națiunile a căror dezvoltare a fost mutilată sau frînată și din această cauză nu și-au putut afirma în deplinătate capacitățile creatoare pot vedea astfel că numai socialismul este capabil să realizeze raporturi cu adevărat frățești între popoare. Aceasta întregește puterea de atracție a socialismului, influența ideilor sale în lume.După cum este cunoscut, tovarăși, Comitetul Central al partidului desfășoară o intensă activitate pentru strîngerea relațiilor de prietenie inter- naționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste mondiale. A- ceastă activitate este viu ilustrată de amploarea legăturilor, a schimburilor de delegații, a contactelor și întîlnirilor între conducătorii partidului nostru și ai altor partide comuniste și muncitorești. Partidul nostru își manifestă solidaritatea activă cu partidele frățești, cu organizațiile antiimperialiste, democratice și progresiste. Totodată, sentimentele de simpatie și solidaritate ale co- ; muniștilor din alte țări, ale celorlalte forțe antiimperialiste, față de partidul nostru, față de eforturile pentru înflorirea României socialiste 1 constituie pentru poporul român un imbold de a munci mereu mai bine, de a-și intensifica eforturile în construcția socialistă, de a-și aduce o contribuție sporită la lupta forțelor socialismului, păcii și progresului de pretutindeni..Obiectivul central al activității internaționale a partidului nostru, pentru care a militat neabătut și va milita Și în viitor, este întărirea unității mișcării comuniste, coeziunea ei sub steagul marxism- leninismului. Numai unită, mișcarea comunistă internațională poate să-și exercite din plin capacitatea de forță dinamică înnoitoare a societății, de reazem al luptei revoluționare de pretutindeni, poate
IContinuare în pag. a Vil-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a)să-și îndeplinească rolul de avangardă în lupta tuturor forțelor mondiale ale păcii și progresului.întreaga activitate desfășurată de Comitetul Central al partidului și de guvernul Republicii Socialiste România pe pianul, relațiilor externe răspunde intereselor vitale ale poporului român și, totodată, îndatoririlor internaționaliste ce revin țării noastre în

marele front al păcii și progresului social. Se poate afirma în mod hotărît că România acționează în direcția sensului istoriei, a celor mai importante cerințe ale dezvoltării sociale contemporane.Permiteți-mi să-mi exprim convingerea că Marea Adunare Națională va aproba a- ceastă activitate, linia și direcțiile fundamentale ale politicii externe a partidului și guvernului preconizate în Expunerea secretarului gene-

ral ăl C.C. al P.C.R., tovarășul Nlcolae Ceaușescu.Sînțem încredințați că poporul român, unit mai strîns decît oricînd în jurul partidului nostru, al Comitetului său Central, muncind cu elan pentru a da viață mărețului program de dezvoltare a patriei trasat de Congresul a) IX-lea, nu-și va precupeți e- forturile pentru înfăptuirea politicii externe a României Socialiste. (Cuvîntarea a fost 
subliniată prin vii și puternice 
aplauze).

CUVÎNTAREA

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CONSTANTIN DASCALESCU

lațiilorRaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comuni it Român, pe care l-am ascultat ieri cu deosebită atenție, cuprinde o amplă și profundă analiză a situației internaționale actuale, a politicii externe a partidului și statului nostru. îmi exprim deplina aprobare față de activitatea partidului și guvernului pe plan internațional, pătrunsă de grija pentru interesele poporului, ale patriei noastre, pentru cauza socialismului și păcii în lume.Adeziunea întregului popor la politica Partidului Comunist Român și guvernului țării în domeniul relațiilor internaționale dovedește deplina concordanță a acestei politici cu năzuințele lui de pace și apropiere între toate popoarele lumii. Este bine cunoscut, că activitatea noastră, a activiștilor de partid, se caracterizează printr-uh contact larg și permanent cu oamenii muncii. Ca prim-secretar de comitet regional de partid, mă întîlnesc cu un număr foarte mare de oameni — cu comuniști, cu muncitori, țărani, intelectuali fără de partid. Am astfel posibilitatea să cunosc bine' ceea ce gindesc și simt oamenii, cum înțeleg și apreciază ei ceea ce se petrece în viața internă a României, precum și evenimentele internaționale. Aceste întîlniri arată că glodurile, sentimentele oamenilor muncii din regiunea Galați, ca și ale celor din alte regiuni ale țării, se îndreaptă spre partid, de a cărui politică sînt legate toate realizările pe care le obțin în dezvoltarea economică și social- culturală, în creșterea nivelului lor de viață. Dinamismul, spiritul de răspundere în examinarea realităților și mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane, pe care conducerea partidului le-a imprimat întregii activități, se bucură de o largă apreciere și aprobare în. rîndul maselor, care dau viață cu însuflețire obiectivelor trasate de partid.între această activitate ce se desfășoară pe plan intern și politica externă a partidului și statului nostru există o strînsă și indisolubilă legătură. Operei de construire a socialismului, muncii susținute a întregului nostru popor pentr.u dezvoltarea economiei înflorirea culturii, ridicarea bunăstării celor ce muncesc le corespunde, în mod firesc o politică externă activă, îndreptată spre dezvoltarea relațiilor internaționale ale țării spre crearea unui climat internațional menit să favorizeze copperarea largă între po- poare și state, să asigure securitatea și pacea în lume.Angajat într-o muncă intensă pentru asigurarea progresului. multilateral al patriei, poporul nosțru aprobă și susține prin toate forțele sale activitatea externă a statului, întemeiată pe principii care se impun tot mai mujt în viața internațională. Avem convingerea nestrămutată că România se bucură de o apreciere tot mai largă în lume tocmai pentru consecvența politicii sale externe, pentru spiritul realist în care abordează problemele internaționale actuale, pentru modul constructiv în care îșf clădește relațiile sale gu toate statele.Este pentru noi toți un mo

tiv de satisfacție faptul că România întreține relații multiple cu un număr mereu crescînd de țări ile lumii, că în toate narile probleme ale /remii noastre ea a- ioptă o poziție act.i- ,'â, își exprimă propriul său punct de ?edere, ascultat cu,oț mai mare atenție. Damenii muncii patria noastră irmărit cu viu res schimburile vizite, contactele politice și diplomatice, tratativele între reprezentanții țării noastre și reprezentanții altor țări europene și de pe alte continente, prețuind contribuția pe care acestea o aduc la dezvoltarea re- _______  externe ale României. Desfășurate în spirit de stimă reciprocă și înțelegere, asemenea vizite, contacte și tratative contribuie la cunoașterea reciprocă, la îmbunătățirea relațiilor cu statele respective și apropierea între popoare, elemente pozitive în însănătoșirea climatului internațional.Se bucură de o înaltă prețuire din partea întregului nostru popor politica consecventă a României de întărire continuă a prieteniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor politice, economice, cultural-științifice. Sîntem ferm încredințați, că, așa cum se subliniază în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ceea ce unește țările socialiste reprezintă elementul fundamental în relațiile dintre ele, incomparabil mai puternic decît deosebirile de păreri și divergențele temporare care pot apare, și aprobăm cu căldură întreaga activitate a partidului și statului nostru îndreptată spre întărirea unității și coeziunii sistemului socialist, în spiritul ționalismului.Pornind de la un fundamental al vieții internaționale — acela că pacea este indivizibilă și pentru a ajunge la ea este necesară crearea unui climat de încredere și de destindere în relațiile dintre state — România dezvoltă totodată colaborarea cu toate țările, fără deosebire de orîndui- rea lor social-politică.Linia urmată de partidul și statul nostru spre extinderea relațiilor de cooperare economică și tehnico-științifică cu alte țări corespunde unor cerințe actuale ale dezvoltării țării noastre, ale adîncirii re

din au inte- de

mondial interna-principiu

Tovarăși,

Tovarăși,

lațiilor internaționale. Roadele acestei orientări se fac simțite și în regiunea Galați. Pe măsura dezvoltării producției industriale, crește și se diversifică participarea regiunii la comerțul exterior al țării prin exportul de vase, alte produse ale construcției de mașini, ale industriei chimice. în același timp, la ridicarea noilor obiective industriale în regiune, sînt folosite avantajele colaborării economice, atît cu țări socialiste, cît și cu țări capitaliste. O dată cu creșterea continuă a aportului industriei noastre constructoare de mașini în echiparea noilor uzine și întreprinderi, relațiile externe ne permit să introducem în producție mașini și utilaje de înaltă tehnicitate.în regiunea noastră, ca și în întreaga țară, a avut un larg ecou în rîndurile inginerilor, tehnicienilor, masei largi de muncitori din întreprinderi, hotărîrea conducerii partidului și guvernului privind extinderea cooperării economice și tehnico-științifice externe, ca mijloc eficient de punere mai largă în valoare a resurselor materiale și umane ale țării noastre, de ridicare a nivelului tehnic al producției, de lărgire a participării României la circuitul economic mondial.în condițiile contemporane devin tot-, mai numeroasendQ-fo-iq ... .meniile în care statele'de-pe h-ternului mondial socialist toate meridianele globului pot colabora, servind astfel interesele și năzuințele comune ale popoarelor. Apărarea cauzei păcii, dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice, tehnice, științifice, culturale — iată cîțiva din factorii meniți să ducă la adîncirea unor relații toate bire, dată, politicii de asigurare și consolidare a securității pe plan internațional.Politica externă a partidului și statului nostru este călăuzită neabătut de grija pentru pacea omenirii, de dorința de a promova relații întemeiate pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta și destinele sale. Atenția și aprecierea de care se bucură această politică în cercuri largi și diverse ale opiniei publice din numeroase țări atestă că principiile ce stau la baza ei corespund unor necesități și tendințe obiective ale lumii contemporane.Permiteți-mi să exprim încă o dată sprijinul hotărît față de întreaga activitate externă a partidului și statului nostru, căreia îi voi acorda cu toată încrederea votul meu. (Vii a- 
plauze).

în care sînt interesate popoarele, fără deose- și care constituie, toto- însăși esența, miezul

in expunerea sa în fața Marii Adunări Naționale, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentînd activitatea pe plan internațional a României socialiste, a reafirmat principiile de care se călăuzește politica externă a partidului și guvernului și a definit poziția țării noastre față de principalele probleme internaționale.România promovează neabătut în relațiile internaționale respectul desăvîrșit pentru independența și suveranitatea națională a fiecărui stat, egalitatea între toate țările, mari sau mici, neamestecul în treburile lor interne și avantajul reciproc Această normă de conduită decurge din natura socialistă a statului nostru — parte a acelei orînduiri al cărei mers victorios, început acum 50 de ani, a deschis calea lungă a luptei împotriva oricărei asupriri, pentru o lume eliberată de cotropire și război, de imixtiune și dominație.
„ , , 311CProcesul de formare a sis- a dat naștere unui nou tip de relații dintre state, în opoziție cu sistemul mondial capitalist, născut prin războaie de agresiune, prin subjugarea popoarelor mici și slabe de către marile puteri, prin transformarea unor continente întregi în anexe coloniale. După cum este știut, în zilele noastre, pe zone întinse ale globului pămîntesc acționează încă relațiile sociale create de capitalism, forțele de producție sînt încă menținute în stare de înapoiere. In aceste părți ale lumii apare pregnant întreaga mizerie generată de imperialism și colonialism, geografia foamei cu milioanele ei de subnutriți, jaful direct și loviturile de stat, metodele mai insidioase și mai rafinate ale neocolonialismului, presiunile economice și diplomatice ale fostelor rhetropole Pentru popoarele din aceste zone angajate într-o mare bătălie împotriva înapoierii economice și a dependenței, lumea socialistă reprezintă exemplul unui progres rapid al economiei și al instaurării unor relații drepte între state și popoareDe aceea, afirmarea puternică a principiilor în relațiile internaționale pe care lumea socialistă le-a inaugurat ca
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Dezbaterea activității externe a guvernului Republicii Socialiste România în acest înalt for reliefează încă o dată, dna din trăsăturile principale ale democrației noastre socialiste în continuă dezvoltare și perfecționare — indes-

EMIL BODNARAȘ
pătă portanță, aceste prin- clasă și al altor antagonisme interne ale societății. Dar, ne _____ ________ ....... . ...______ toată hotărîrea mensei influențe po- .. intervenției imperialiste pen- litice pe care socia- tru înăbușirea sau reprimarealismul o exețeită în mișcărilor revoluționare și alumea contemporană'. luptei popoarelor pentru eliberarea lor națională. Nici' uri fel de travestire, politică; juridică, ideologică ăau .religioasă — sub care s-au ascuns din- totdeauna imixtiunile străjne în treburile interne, ale., altor ; diâle. state — nu poate servi ca pretext intervențiilor militară. Nici o țară, oricît de mare și de puternică ar fi ea, nu este îndreptățită a impune voința ei altei țări. Dreptul fiecărui popor de a-și alege orînduirea socială pe care o socotește potrivită este un drept sacru, inalienabil, al cărui respect este esențial întregului concept al coexistenței pașnice.Firește, în promovarea principiilor coexistenței noi nu ne facem nici de iluzii cu privire la reacționară și agresivă perialismului, al cărui nent și nou pretendent gemonia mondială — imperialismul american — încearcă să frîneze cursul istoriei, să obțină anularea cuceririlor sociale și naționale dobîndite de popoare în lupte grele și îndelungate. Statele Unite mențin cu forța armelor în diferite continente rînduieli ultrareacționare, sprijină regimuri marionetă urîte și respinse de propriile popoare, ca cel de la Saigon și Seul, din Taivan și Republica Dominicană, dezlănțuie războaie de agresiune ca cel din Vietnam, organizează și întrețin blocuri militare agresive. N.A.T.O., C.E.N.T.O., S.E.A.T.O. au fost și rămîn creații contrare coexistenței pașnice, ele constituind în același timp instrumente de aservire a politicii țărilor participante față de imperialismul american, integrarea militară constituind pentru acesta metoda cea mai eficace pentru a-și masca și totodată a-și impune dictatul în aceste pacte. Țara noastră, ca și celelalte țări socialiste, s-a pronunțat și șe pronunță pentru desființarea blocurilor militare. Este însă evident că existența pactului agresiv N.A.T.O. impune țărilor socialiste europene menținerea organismului lor defensiv — pactul de la Varșovia, în care România este membru activ.Unele cercuri din Occident concep coexistența pașnică doar ca un fel de armistițiu nuclear, în timp ce așa-zise războaie „locale" sau „limitate" pot să continue sau să fie dezlănțuite în Asia, Africa, America Latină. O asemenea versiune mutilată a concepției coexistenței pașnice este ne- realistă și primejdioasă deoarece, în actuala configurație de forțe din lume, orice război „local" sau „limitat" conține în sine germenii unui conflict generalizat, cu toate consecințele pentru agresor.Realizarea coexistenței pașnice în toată complexitatea ei impune în mod invariabil respect desăvîrșit pentru principiile fundamentale care determină conținutul.

cipii constituind unizvor nesecat al. i- opunem cu

Trăim într-o epocă extrem de complexă. Niciodată ca în zilele’- noâstre, istoria n-a fost martora unor transformări atît de radicale și de profunde, niciodată ea n-a abundati în evenimente de asemenea importanță pentru întreaga omenire, în descoperiri științifice și realizări tehnice, în progrese sociale materiale. Este care omenirea Și epoca în efectuează un marș uriaș de la capitalism la socialism, în care pe ruinele vechilor imperii coloniale au apărut zeci de noi state independente, în care noile forțe ale istoriei își afirmă dreptul la viață. Este epoca în care are loc o profundă revoluție științifică-tehnică. care realizează un uriaș salt calitativ în dezvoltarea forțelor de producție, modificînd în mod radical eficiența muncii sociale, raporturile dintre om și tehnică, posibilitățile de valorificare a bogățiilor naturale Dar este și epoca în care aplicarea noilor descoperiri ale geniului uman în domeniul militar a pus omenirea în fața necesității de a-și uni forțele și a lupta pentru a apăra pacea, pentru a izola și frîna pe unel- titorii de războaie, pentru a preveni dezlănțuirea unei catastrofe termonucleare.Acesta este contextul so- cial-istoric în care partidul nostru studiază și apreciază problemele internaționale, cadrul în care el elaborează liniile directoare ale politicii sale externe și își stabilește poziția față de principalele probleme ale vieții internaționale..încă de la începuturile primului stat socialist, Lenin a enunțat teza că în condițiile cînd lumea s-a scindat în două sisteme opuse, politica externă socialistă în raport cu statele capitaliste trebuie să fie construită pe principiile coexistenței pașnice.Definit în conținut și ca sferă de cuprindere, conceptul de coexistență pașnică se referă la relațiile dintre state cu sisteme sociale diferite și înseamnă respingerea războiului ca metodă de rezolvare a litigiilor internaționale. încercarea unor ideologi și politicieni burghezi de a îngloba în acest concept relațiile dintre clase, dintre forțele sociale interne nu este altceva decît o stratagemă pentru menținerea unor rînduieli sociale perimate pe care popoarele nu le mai pot răbda, cît și pentru justificarea exportului de contrarevoluție. Adversari ai exportului de revoluție, noi sîntem deopotrivă adversari ai exportului de contrarevoluție. Comuniștii au convingerea profundă că ideile revoluționare nu pot fi „exportate" în vîrfu- rile baionetelor. Revoluția socială este prin esență un
Tovarăși deputați,
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pașnice, un fel . natura a im- expo- la he-

îi
voiîn acest context, mă referi pe scurt la problema
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tructibila legătură dintre partid,' guvern și popor.Măreței opere întreprinse de partid pentru ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres îi corespunde pe plan extern o activitate neobosită pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului român, de afirmare a propriei sale personalități în apărarea cauzei păcii și socialismului. Generată de aceste țeluri înalte, activitatea externă a partidului și guvernului are în vedere necesitatea obiectivă a respectării principiilor de suveranitate și independență, a dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpînul propriului său destin și a-și alege nestingherit calea dezvoltării sale politice, economice și sociale.Intr-o lume tulburată de un șir de acțiuni agresive ale imperialismului și îndeosebi

ale imperialismului american care, prin actele sale pune în grav pericol pacea și securitatea, activitatea politică desfășurată pe plan extern de guvernul nostru găsește o largă adeziune în rîndul celor mai largi cercuri ale opiniei publice mondiale. Aceasta dovedește că ea corespunde în mod obiectiv realităților contemporane, că este în concordanță nu numai cu interesele vitale ale poporului român, ci și cu Interesele dezvoltării normale a relațiilor între state, cu aspirațiile omenirii spre pace și progres.Evenimentele care au avut loc în ultimii ani pe arena mondială vin să confirme, o dată mai mult, adevărul că, atîta timp cît există, imperialismul generează pericolul agresiunilor militare, inclusiv al unui nou război mondial. Politica imperialistă de menținere deliberată a unor focare de încordare în diferite puncte ale globului, declanșarea așa-zise- lor războaie locale poartă în sine scînteia primejdioasă care ar putea aprinde o nouă conflagrație mondială. Evoluția situației internaționale actuale scoate cu putere în evidență necesitatea stringentă

de a păstra permanent trează vigilența noastră, de a întări necontenit capacitatea de apărare a țării, de a milita neabătut pentru întărirea forței întregului front antiimperialist, a unității țărilor socialiste. Așa cum a arătat secretarul general al Comitetului Central al partidului comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „...fie că va exista sau nu Pactul de la Varșovia, dacă imperialismul va dezlăn- țui un război, România, țară1 socialistă, va lupta alături de celelalte țări socialiste pentru înfrîngerea agresorilor imperialiști".Așa cum se sublinia și în expunerea pe care am ascultat-o, . țara noastră acordă o mare atenție problemelor secu-' rității șl păcii pe continentul european. Lupta' pentru înfăptuirea securității europene impune eforturi neobosite pentru izolarea și combaterea forțelor reacționare, agresive și, totodată, pentru mobilizarea și sprijinirea uriașelor forțe care se pronunță pentru asigurarea păcii pe continentul nostru. în realizarea acestor deziderate; o mare însemnătate ar avea înfăptuirea măsurilor de destindere militară prevăzute în Declarația adoptată anul trecut la București de către țările participante la Tratatul de la Varșovia : lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor țări, retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe neeuropene de pe continent, retragerea tuturor trupelor străine in limita granițelor lor naționale, crearea de zone de-

nucleanizate, neadmiterea accesului Republicii Federale a Germaniei la arma nucleară.Țara noastră se pronunță pentru desființarea pactului a- gresiv N.A.T.O. și, în același timp, a Tratatului de la Varșovia, în cadrul înfăptuirii securității europene. Dar, atîta timp cît există blocul agresiv occidental, este necesară menținerea Tratatului de la Varșovia și România, ca membră a acestui Tratat, dezvoltă și va dezvolta colaborarea și pregătirea comună de luptă cu armatele frățești, pornind de la principiile pe care se întemeiază relațiile dintre țările socialiste, de la faptul ca fiecare țară trebuie să aibă o armată puternică din toate punctele de vedere, în stare să răspundă oricărei chemări. Cu cît fiecare țară socialistă se va îngriji mai bine de întărirea capacității de apărare a forțelor sale armate, cu atît ea va apăra mai bine munca pașnică și cuceririle poporului său, cu atît mai mare va fi aportul ei la îndeplinirea obligațiilor internaționaliste ce-i revin, contribuția sa la creșterea potențialului militar al sistemului mondial socialist.Pentru a îndeplini sarcinile de mare răspundere încredințate de partid și guvern armatei noastre, militarii de roate gradele își perfecționează permanent. pregătirea, muncesc cu hotărîre pentru sporirea forței combative a unităților și marilor unități. Apreciind eforturile depuse și rezultatele obținute, tovarășul Nicolae

— să fie conceput ca parte a unui sistem de măsuri menite să ducă la eliminarea armelor nucleare ;— să ofere garanții egale pentru securitatea tuturor statelor ;— să nu limiteze folosirea energiei ’ nucleare îp scopuri pașnice. de cătțe toate statele, pe bază de egalitate și fără nici o discriminare— șă instituie un control e- chitabil în concordanță cu principiul respectării suveranității statelor.în acest sens, tratatul ar trebui să prevadă în mod .expres că va fi însoțit de măsuri pre- ■ else, ferine și eficace pe ’liniă micșorării potențialului nuclear prin sistarea oricărei producții de arme nucleare, interzicerea experiehțelor subterane militare, reducerea, șjț lichidarea în cele din urma a stocurilor de arme nucleare. - Intr-un cuvînt, tratatul < trebuie să fie un element coin- ponent al dezarmării genera-

neproliferării arm&lor nucleare.Divizarea atomului constituie una din acele descoperiri geniale care au uriașe aplicații atît ca forță destructivă, cît și ca forță a progresului omenirii.Energia: atomică; unul din-; .factorii cei mai însemnați ai revoluției științjficb-ltehnice, a deschis o perspectivă nouă în problematica1 energeticii mbn- “ Ascuțimea ■ problemei este determinată > de faptul fundamental că necesarul de energie pe plan mondial la actualul stadiu de dezvoltare se dublează la fiecare zece arii, în timp ce sursele primare de - energie clasice sînt neîndes- " tulătoare și neuniform repartizate, iar în unele regiuni pe cale de epuizare. Perspectivă ca în următorii 30—40 de ani populația globului să se dubleze adaugă problemei o nouă dimensiune. In aceste condiții, creșterea masivă a producției de energie a devenit un obiectiv fundamental al -. . . ,,dezvoltării economice moder- le ?1 ■ ,. - ■ .ne. Potrivit unor calcule, to- , Atît ’W? cît un asemenea talul rezervelor mondiale de cărbune, în condițiile în care ar fi folosite intens ca sursă de energie, ar ajunge pînă în jurul anului 2040. Petrolul și gazele naturale, cu multiplele lor utilizări în petrochimie, încep să devină mai puțin rentabile ca surse de energie. Resursele hidroenergetice, deși importante în unele regiuni, nu acoperă pe total decît 2 la sută din electricitatea consumată anual, iar producerea electricității pe baza energiei eoliene, solare, geotermice sau a mareelor este abia în stadiul experimental.De aici, însemnătatea interesului crescînd pentru potențialul de energie nucleară. Statisticile O.N.U. arată că energia produsă de centrale nucleare va reprezenta în 1970—1975 circa 11 la sută din totalul puterii instalate, iar în 1975—1980 circa 17 la sută din total. In ce privește Eurppa..— -----------occidentală, partea centralelor-r.,fectPi'.9,c..,a,bcepițabil al.îndator nucleare în producția.. totală firilor și..țășpp'nsabilităților— condiție'indispensabilă pentru un tratat cu caracter universal.In sfîrșit, o cerință importantă este ca. un acord de ne- diseminare să nu creeze forme de control internațional care să știrbească sau să încalce dreptul suveran și legitim al fiecărei țări de a dezvolta nelimitat folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice — să nu creeze relații de dependență a statelor nenucleare de cele nucleare. „Ne- diseminarea armelor atomice — a declarat aici tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să conducă la lichidarea împărțirii lumii în țări nucleare și țări nenucleare, la întărirea egalității între state, la micșorarea reală a pericolului de război".Noi sîntem convinși că sistemul mondial socialist, forțele antiimperialiste dețin poziții suficient de puternice pe arena internațională pentru a mobiliza în jurul ideilor păcii largi forțe sociale și a obține prin acțiuni hotărîte și perse- . verente izolarea cercurilor imperialiste agresive, a impune măsuri eficace pentru prevenirea primejdiei nucleare, în interesul consolidării păcii și securității în lume. (Cuvînta
rea a fost subliniată prin vii 
și puternice aplauze).

trațat nu este conceput că parte, a,unui proces de dezarr . mare, cursa înarmării nuclea- re — chiar resțrîrrsă la puterile care diețin arma nucleară .— ar continua nestingherită.' Nu . este un secret pentru nimerii că chiar și dintre puterile care dețin arme n'u.cleare, unele, s? pronunță împotriva upiii tra- . tat de hediseminare - care nu rezolvă și sarcina dezarmării nucleare.Apoi, avînd în vedere că ne- diseminarea implică obligația statelor care nu posedă arm? nucleare de a nu-și procura astfel de arme, apare cu totul îndreptățit și necesar ca — pînă la lichidarea totală a armamentului' nuclear existent - — aceste state să .se bucure de garanții de securitate, înainte de toate de angajamentul statelor nucleare de a nu folosi această armă — sau amenința cu folosirea ei. Numai astfel se realizează un echilibru
de electricitate crește de la 5,8 la sută în 1970, la 30 la sută în 1980 și apoi la 41 la sută în 1985. Iată de ce accesul la folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice constituie pentru toate statele lumii o condiție vitală a dezvoltării economice și a progresului lor tehnic.Dar producția atomului pentru pace este inseparabil legată de procesul producerii elementului primar al armelor nucleare, iar cercetarea pașnică în unele domenii ale tehnicii atomice este în mod practic imposibil de delimitat de cea potențial-milltară. "Pentru întreaga omenire, concluzia logică, rațională, pe care o impune caracterul bivalent al energiei nucleare — ca forță destructivă și ca forță a progresului uman — este eliminarea armelor nucleare, distrugerea stocurilor existente și interdicția folosirii acestor arme de exterminare în masă. Țara noastră s-a pronunțat și se pronunță în modul cel mai categoric în favoarea acestei soluții raționale.Poziția României față de proiectul unui tratat de nedi- seminare a armelor nucleare se exprimă în cerința ca el să îndeplinească patru condiții principale:

Ceaușescu arăta la adunarea activului de bază al forțelor armate: „Putem spune că nivelul de pregătire al trupelor este bun din toate punctele de vedere, că armata pațriei noastre este pregătită pentru a-și putea îndeplini în orice moment îndatorirea față de popor, față de patrie".Cunoașteți cu toții eforturile pe care partidul și ' guvernul le fac pentru înzestrarea forțelor noastre armate cu arma-, ment și tehnică de luptă moderne, pentru pregătirea lor la nivelul cerințelor actuale. Revoluția, tehnico-științifică, perfecționarea necontenită a armamentului și tehnicii de luptă pe plan mondial cer să acordăm și în viitor atenția cuvenită îmbunătățirii calitative și cantitative a înzestrării forțelor armate. Sub acest aspect, o mare însemnătate are indicația dată de conducerea de partid ca, pe lîngă perfecționarea armamentului pe care îl fabricăm în prezent, să trecem la producerea de noi tipuri de tehnică militară. Aceasta' ne va da posibilitatea să satisfacem mai bine nevoile de înzestrare a armatei, atît în ț imp de pace, cît și în împrejurări excepționale, să reducem importul la unele categorii de armament și tehnică de luptă și să folosim rezervele valutare aferente in scopul ridicării gradului de înzestrare cu acea tehnică militară a cărei producție nu este posibilă șau rațională în industria noastră, îmi exprim convingerea că ta- lentații noștri oameni de știin-

ță și ingineri, harnicii tehnicieni și muncitori vor aborda cu întregul spirit de răspundere și această importantă sarcină pusă de partid și guvern, iar economia românească, industria noastră socialistă în plin avînt își vor aduce în viitor o contribuție sporită la înzestrarea armatei, la întărirea continuă a capacității de' apărare a patriei. Poporul nostru poate avea încredere deplină în forțele armate, oare sînt gata oricînd să-și îndeplinească înalta misiune încredințată — apărarea independenței și suveranității patriei, securității sale și păcii.Asigurăm, partidul, și guvernul, pe dumneavoastră tovarăși deputați și deputate, în calitate de reprezentanți, investiți cu' depline puteri de către popor,’ că, însuflețiți de nobilele sentimente ale patriotismului, socialist, nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea ■ sarcinilor ce ne revin : ridicarea continuă a nivelului de, pregătire de luptă și politică a trupelor. . perfecționarea măiestriei. militare, a cadrelor de ofițeri și subofițeri,'întări-, rea disciplinei și ordinii militare, trăsături de bază ale unei armate puternice.. In numele soldaților, subofițerilor, ofițerilor și generalilor armatei române, exprim deplina aprobare a politicii externe- a Republicii Socialiste România. politică animată de scopurile nobile ale asigurării fericirii și prosperității poporului român, triumfului cauzei păcii și socialismului. (Vii aplauze),
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® Tancuri și care de luptă 
pe străzile orașului Detroit
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CUVÎNTAREA
PREȘEDINTELUI R.A U.

In urma unui ordin dat de președintele Johnson, trupele federale au intrat ieri noapte în Detroit pentru a restabili ordinea. 1 800 de parașu- tiști s-au alăturat celor’13 000 de oameni din garda națională a poliției, ocupînd centrul acestui oraș zguduit timp de trei zile de grave’ incidente rasiale.în cartierul negru al orașului Detroit patiulează tancuri si care blindate. în timp ce elicoptere echipate cu mitraliere grele fac acoperirea aeriană. Detroit-ul — scrie A.F.P. — are aspectul unui oraș bombardat. Pompierii luptă din răsputeri pentru a stinge numeroasele incendii izbucnite în urma incidentelor. Cartiere întregi sînt complet distruse. Pagubele materiale sînt evaluate provizoriu la peste 150 milioane de dolari. Au fost înregistrați 21 de morți. peste 1 000 de răniți și peste 2 000 de arestați. Incidentele rasiale s-au extins și în alte localități cu- prinzînd în prezent 15 orașe. La Pontiac. oraș situat la 40 kilometri nord de Detroit, s-au semnalat numeroase ciocniri între negri și poliție. Mai multe imobile au fost incendiate în partea de sud a orașului. S-au înregistrat. de asemenea, violente incidente la Toledo. în statul Ohio. Flint, Grand Rapids. Totodată, luni seara, în cartierul Harlem din New York au avut loc ciocniri între populația portoricană și politie. Un car de reportai al rețelei de televiziune N.B,C. a fost răsturnat si incendiat. Mașinile politiei au fost întîmpinate cu focuri de armă.Referindu-se Ia valul de turburări rasiale care au loc în Statele Unite, ziarul vest-german ..Frankfurter Al- lgemeine" scrie că ..la baza tulburărilor rasiale stau nu numai condițiile dezolante de locuit din cartierele mizere și mai ele procentaj de șomeri din rîndurile negrilor, ci și conștiința unei situații fără ieșire în care tineri negri, insuficient calificați, nu au nici o speranță să mai atingă vreodată mult dorita și promisa egalitate în drepturi cu albii", 
în fotografia de jos : Tancuri pe 

străzile orașului Detroit
Telefoto U.P.I. — Agerpres

CAIRO 25 (Agerpres).— Cu prilejul zilei naționale președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, a rostit, un discurs în care a arătat: „Sărbătorim aniversarea revoluției noastre într-un moment în care trecem printr-o criză care, fără exagerare, este cea mai gravă din întreaga noastră acțiune revoluționară. Unul dintre motivele gravității acestei crize este-: acela că. rolul imperialismului a fost de data aceasta mai subtil decît în 1956. Imperialismul a știut ’ să-și camufleze cu abilitate rolul său în agresiune, nelăsîndu-și în cele din urmă decît amprentele... Dar de aici pînă la a afirma că imperialismul a fost prins în flagrant delict nu este același lucru".El a expus punctul de vedere egiptean cu privire la desfășurarea crizei din Orientul Apropiat, arătînd că „lupta s-a desfășurat contrar prevederilor și speranțelor noastre. Nu voi vorbi acum despre cauze și nu voi învinui pe nimeni, deoarece lupta continuă și poporul este acela care, o dată ea terminată, va trebui să judece. Dar pentru a fi sincer cu mine însumi, declar că,- la urma urmei, eu sînt acela care trebuie să port răspunderea".Referindu-se la calea pe care o vor urma în rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu, el a arătat că aceasta va fi lupta care poate căpăta forme politice, economice sau militare. Vorbind despre recenta sesiune a O.N.U. și despre rezultatele sale, el a declarat, cri- ticînd Statele Unite, că „presiunile lor deschise asupra Națiunilor Unite au fost cauza principală care a împiedicat Adunarea Generală să ia o hotărîre care să prevadă retragerea forțelor izraeliene de pe teritoriile ocupate..."

Președintele R.A.U. a anunțat apoi zile, Uniunii partid, a joace un actuală".
constituirea, în următoarele a ' Comitetului Central al Socialiste Arabe. „Acest spus el, va fi chemat să rol primordial în bătălia

★25 (Agerpres). — ZiarulCAIRO„Al Gumhuria" scrie că toate țările arabe au căzut de acord asupra Convocării conferinței arabe la ni-, . vel înalt la Khartum, la 10 august..Conferința, afirmă ziarul, va fi precedată de întrunirea miniștrilor de externe arabi, care va avea loc la . 3 august, de asemenea, în capitalaSudanului. *

NEW YORK 25 (Agerpres). — în cadrul unei declarații făcute la plecarea din New York, Abba E- ban, ministrul afacerilor externe al Izraelului, a afirmat că soluționarea crizei din Orientul Apropiat trebuie găsită pe calea unor contacte directe între Izrael și țările arabe. „Soluția , a adăugat Eban, nu poale fi găsită în termeni parlamentari. Ea trebuie găsită în regiune. de către statele respective. Națiunile Unite nu pot rezolva problemele țărilor pe care ele însele vor să le rezolve. Statele arabe pot să le Izraelul".nu nu cu rezolve fără contacte
WALDECK ROCHET 
retragerea imediată a 
izraeliene de pe teritoriile 
reglementarea durabilă a problemelor 
Orientului ApropiatPARIS 25 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit la Aubervilliers (în apropiere’de Paris) cu prilejul pre- gătirilor îri vederea sărbătoririi ziarului „L’Humanite", Waldeck Rochet, secretarul general al Partidului Comunist Francez, a abordat pe larg problema crizei din Orientul Apropiat. El . a spus printre altele : „Noi nu- ne-am schimbat poziția, dar după agresiunea Izraelului și ocuparea de către trupele sale a unor teritorii egiptene, iordaniene
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Este necesară 
trupelor 
ocupate,

și siriene, este vorba astăzi de 
continua acțiunea

Detențiune nelimitată. p°- trivit agenției France Presse, luni seara ministrul de interne al Greciei, generalul Patakos, a declarat că „deținuți) politici din insula Yaros care vor refuza să semneze declarația de renunțare la activitățile lor politice vor ră- mîne în lagăre 3—5 sau 100 de ani". „Timpul , de .detepțiune depinde de ei“ — a adăugat Patakos.
Delegațiile Partidului Co

munist Francez și Federa
ției Stîngii Democrate și So
cialiste s’au întrun’t din nou marți pentru a studia măsurile care trebuie luate în vederea contracafăirii intențiilor guvernului de a reduce alocațiile în cadrul asigurărilor sociale. A- ceastă întîlnire este urmarea acordului încheiat recent între cele două partide politice, care au hotărît să examineze și să organizeze împreună acțiunile necesare pentru a mobiliza pe muncitori în apărarea asigurărilor sociale și a se opune ordonanțelor guvernamentale ce prevăd • reforma asigurărilor sociale.

a 
noastră in vede

rea retragerii irrțediate a trupelor 
izraeliene de pe teritoriile arabe pe 
care le ocupă, a căutării unei 
reglementări de fond negociate, jus
te și durabile, care să permită sta
bilirea unei păci fără umiliri și nici 
anexiuni teritoriale, bazate pe 
drepturile naționale ale popoarelor 
arabe și, in același timp, pe dreptul 
la existență a poporului și statului 
Izrael".Evocînd apoi votul care a intervenit la O.N.U., înainte de închiderea sesiunii și care a dus la respingerea unei rezoluții cerînd retragerea trupelor izraeliene, Waldeck Rochet a spus : „A fost elaborat un proiect de rezoluție prevă- z.înd, tptodată, retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate și ifîrșitul stării de beligeranță. Dar reprezentanții țărilor arabe nu s-au raliat acestui text, deoarece sfîrși- tul stării de beligeranță implică recunoașterea existenței statului Izrael. Noi credem că, dacă un text prevăzînd în același timp retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate și sfîrșitul stării de beligeranță’ între .statul. Izrael și statele' arabe ar fi putut fi adoptat cu o puternică .majoritate a Adunării Generale, a O.N.U., un asemenea text ar fi contribuit în mod efectiv în a obliga guvernul izraelian să-și retragă trupele din teritoriile ocupate".

MEMORANDUM 
AL C. C. AL 
PARTIDULUI 
NEO LAO HAKSATXIENG KUANG (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a semnării acordurilor de la Geneva privitoare Ia Laos, Comitetul Central al partidului Neo Lao Haksat a dat publicității un memorandum în care sînt denunțate acțiunile și planurile puse la cale din anul 1962, prin care s-au violat sistematic acordurile de la Geneva. în memorandum se scoate în evidență amestecul direct al S.U.A. în treburile interne ale Laosului, ară- tîndu-se că, începînd cu mijlocul anului 1964, S.U.A. au trimis în Laos avioane strategice grele, au folosit mijloace barbare pentru masacrarea populației — bombe cu napalm, cu ■ fosfor, substanțe toxice etc. Atît forțele de dreapta — se arată în memorandum — cit și sprijinitorii acestora, Statele Unite, nu s-au împăcat cu ideea formării, în conformitate cu acordurile de la Geneva, a unui guvern laoțian de unitate laoțiană, cu participarea partidului Neo Lao Haksat. în acest sens memorandumul citează fapte puse la cale în vederea subminării oricărei încercări de formare a unui guvern tripartit.Dispozițiile fundamentale ale acordurilor de la Geneva din 1962 au fost '■ violate în mod sistematic. Suverani- I tatea, independența, neutralitatea, unitatea și integritatea teritorială ale acestuia au fost călcate în picioare, Laosul continuînd să fie un focar pe- ‘ riculos de conflicte în Indochina și j Asia de sud-est, se arată în memo- ; randum. Principala cauză a acestei situații îngrijorătoare și principala ' piedică în reglementarea pașnică a > problemei laoțiene, subliniază memo- 1 randumul, o constituie intervenția și agresiunea americană.Pentru soluționarea problemei lao- 1 țiene, se spune în încheierea memo- i randumului, este necesar în prezent I să se respecte cu scrupulozitate și să | se aplice strict acordurile de la Ge- ■ neva din 1962, care reclamă respectarea suveranității și neutralității Laosului, să se pună capăt oricăror acte de sabotaj împotriva acorduri- ; lor de la Ziirich din anul 1961 și ale j acelora semnate în 1962 în Valea I Ulcioarelor, cu privire la formarea guvernului provizoriu de coaliție a celor trei grupări politice laoțiene.
Ministrul de 
externe japonez 
in PoloniaVARȘOVIA 25 (Agerpres). — Ta- H keo Miki, ministrul afacerilor ex- n terne al Japoniei, a sosit marți în Polonia într-o vizită oficială de trei zile la invitația colegului său, Adam' Rapacki. Pe aeroport, Takeo Miki și-a exprimat satisfacția pentru faptul că este primul ministru de externe japonez care are ocazia să facă o vizită în Polonia și pentru succesele înregistrate în dezvoltarea contactelor japono-poloneze în special în viața economică, culturală și sportivă. Ministru] japonez a declarat că scopul vizitei sale este de a face un schimb de păreri în legătură cu problemele care interesează cele două țări, precum și în legătură cu o serie de probleme internaționale generale.în cuvîntul său de răspuns, Adam Rapacki, și-a exprimat convingerea că vizita colegului său va contribui la folosirea posibilităților crescîn- de de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări, posibilități „care, deocamdată, sînt folosite în mod insuficient".După o vizită făcută de Takeo Miki ministrului de externe polonez, Adam Rapacki, la Ministerul Afacerilor Externe au început tratativele polono-japoneze în cursul cărora, după cum s-a anunțat, sînt discutate probleme internaționale de interes comun, precum și probleme legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale.

de presă transmit:
Economia mongolă în 

primul SemeStrU. Direcția centrală de statistică a R. P. Mongole a comunicat cifrele cu privire la îndeplinirea planului de stat pe primul semestru al acestui an. Potrivit comunicatului, în această perioadă volumul producției industriale di spririt cu, 5,4 lai sută,în comparație: cu aceeași . pe-/ 'rida'dă- a, anului’: treciitȚRezultate bune' au fost obținute în agricultură. Astfel,’’ humărul de animale tinere a crescut cu peste un milion ‘ față de' primul semestru al anului precedent.
Vizita unor delegații ale 

P.C. din Danemarca în Un
garia și Bulgaria. La invitația C.C. al P.M.S.U., la Budapesta a sosit o delegație a Partidului Comunist din Danemarca condusă de Knud Jesper- s’en, președ.intele Comitetului Central. Delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de Ib Norlund, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca, care a, făcut o vizită în Bulgaria, s-a întîlnit cu Boiah Bîlgaranov, membru

al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și cu alți reprezentanți ai P.C. Bulgar.
Bricul „Mircea" la Tou

lon. drum spre Anglia, unde urmează să facă o vizită oficială la invitația marinei militare a Marii Bri- tănii, bricul „Mircea", pava Școlii ’ superioare de marină a -Republicii Socialiste România," a făcut o escală în portul francez Toulon, răspunzînd astfel vizitei făcute în 1966 în portul Constanța de nava militară franceză ,’,Le Bearnais".
Norvegia a cerut oficial 

să fie primită în Piața co
mună, nnunță agențiile "de presă. Cererea sa nu va fi, însă, examinată în cursul actualei sesiuni a Consiliului ministerial al C.E.E.

Aniversarea Republicii 
Tunisiene. Marti> 23 iulie> în Tunisia a fost sărbătorită împlinirea a 10 ani de la proclamarea republicii. Cu a- cest prilej a avut loc o paradă, urmată de serbări, concerte, concursuri și alte festivități. Adunarea Națională tunisiană.s-a întrunit într-o ședință consacrată aceluiași/eveniment, la care președintele Habib Burghiba a rostit un discurs.

0 puternică prăbușire de 
straturi s-a produs marți în- 
tr-una din cele mai mari 
mine de aur din lume,situată lîngă orașul sud-african Carletonville. Accidentul a provocat moartea a 50 de mineri și rănirea gravă a altor 49.

10 oficialități congoleze au fost arestate sub acuzația de a fi jucat un rol în atacul mercenarilor asupra orașului Kisangani, anunță U.P.I. Printre acestea se află foști colaboratori apropiați ai președintelui Mobutu, Joseph Kulumba, fost secretar de stat pentru afacerile externe, și Isia Amun- dala, fost minișțr.u în guvernul președintelui Mobutu.

Dimineți de iulie 
sub soarele tropicelor

■La 26 iulie 1953, la Santiago de Cuba, un grup 
de tineri patrioți in frunte cu Fidel Castro lua cu 
asalt zidurile fortărețe! Moncada, unul din pilo
nii regimului dictatorului Batista. Această zi s-a 
înscris ca o dată memorabilă in istoria poporu
lui cuban și a fost proclamată Ziua insurec
ției naționale.

Publicăm însemnările reporterului nostru care, 
in cursul unei recente călătorii in Cuba, a vizitat 
și provincia Oriente, leagănul revoluției cubane.

De la Santiago de Cuba pînă la ferma Siboney sînt 10—15 km. Sierra Maestra însoțește drumul. Nu sînt munți prea înalți, dar, nu știu de ce, au un aspect măreț și intangibil. Poate pentru că au coaste abrupte și golașe, că peste tot se vede cenușiul stîncii și, din loc în loc, albul cremenii.
EL 26 DE JULIOFerma Siboney. O curte imensă în care iarba crește în voie, o casă albă, simplă, de țară, cu cîteva camere împărțite pe o sală, ca pe la noi. Casă de oameni gospodari, cu acareturi. Acum însă e o liniște nefirească, o liniște de amiază însorită care a toropit totul. Pe fațadă, în tencuiala albă ca hîrtia, urme de gloanțe. De aici, în zorii zilei de 26 iulie 1953, un grup de revoluționari, în frunte cu Fidel Castro, a pornit să dea a- saltul cazărmii Moncada din Santiago de Cuba.Ferma Siboney e astăzi un mic muzeu în care fotografii și facsimile surprind momente ale temerarului a- tac, imagini de infern ale torturii la care au fost supuși cei prinși, chipurile lor după gratiile închisorii din Insula Pinilor. Emoționante, ca niște trupuri ciopîr- țite, fără vlagă, combinezoa- nele rupte, sfîrtecate, pătate de sînge ale celor, uciși, stau mărturie masacrului care a urmat după învingerea insurecției. Ferma Siboney era atunci, în vara anului 1953, o fermă adevărată, o fermă de păsări, cumpărată de patrioți cu toate acareturile, tocmai pentru ca să nu stîrnească nici o bănuială autorităților. Cu alura ei pașnică, ferma închidea în așa-zisele cotețe cîteva limuzine încăpătoare, iar în bezna unui puț abandonat de decenii, un mic arsenal de arme automate.Armele, sau ceea ce a mai rămas din ele, se pot vedea în panopliile muzeului. Sînt arme de o fabricație sui-generis, arme cu țeava tăiată, cu patul retezat, cioturi de oțel înnegrit acum de timp și de rugină. Modificate, simplificate sau adăugite în ateliere rudimentare de către armurieri amatori, aceste arme nu mai au nimic din aspectul lor

inițial, par niște instrumente vechi, arhaice.26 iulie 1953, ora 5 dimineața. In Santiago de Cuba străzile sînt pline de con- fete și serpentine, sub geana răsăritului cîteva grupuri răzlețe de bărbați și femei continuă dansul, ultimul dans care a supraviețuit unei nopți de carnaval. Sînt zilele, dar mai ales nopțile Carnavalului, care în provincia Oriente a bătut întotdeauna recordul de durată și de intensitate.Porniți de la ferma Siboney cu mașinile sau pe jos, grupurile de revoluționari — 135 la număr — s-au strîns în acel zori

guel sau Fernando — tot astfel n-am să uit de Juanita. Juanita se numea sui- toarea prin care am urcat pieptiș spre un abataj din mina de la Matahambre. Scări de lemn cu trepte lipsă, seînduri vîrstate cu stinghii pe care cizmele de cauciuc alunecă. După un urcuș aproape vertical, am a- juns într-un tîrziu la a- batajul lui Gregorio Diaz, care își pregătea frontul de lucru. La lumina lanternelor, abatajul pare o încăpere stranie, bucăți de stîncă atîrnă amenințătoare din tavan, iar temperatura înmoaie oasele.E un miner în vîrstă de vreo 40 de ani Gregorio, un bărbat scund, dar vînjos. îi strălucesc ochii sub sprînce- nele pline de praful cenușiu al minereului. Discutăm laconic, în vîjîitul continuu al electromotorului care pompează aer pentru ciocanele pneumatice. Gregorio lucrează în mină doar de cîțiva ani. De ce ?— Părinții mei n-au fost mineri, ci pescari. Pescari la
ÎNSEMNĂRI DÎN CUBA

de zi în jurul Monca- dei care adăpostea poliția orașului. După o luptă sîn- geroasă, polițiștii și soldații lui Batista au reușit să-i în- frîngă pe tinerii patrioți. Curajul și eroismul fără margini n-au putut învinge numărul și armamentul superior al inamicului....La ferma Siboney e liniște și pace. Te aștepți să auzi cîntecul cocoșului, cot- codăcitul găinilor, toate a- cele sunete familiare ale gospodăriei. E greu să-ți imaginezi azi nopțile de așteptare de atunci, nopțile în care se alcătuia planul atacului, în care cei mai tineri învățau să mînuiască o armă. E greu să-ți imaginezi azi lupta strînsă și înverșunată, cînd o parte din grupul revoluționar s-a retras aici după înfrîngerea suferită sub zidurile Mon- cadei.Moncada e azi școală : „Escuela 26 de Julio". Ilustrare vie a inscripțiilor pe care le-am văzut în toate orașele Cubei : „Să s transformăm cazărmile în școli". Glasurile copiilor în- fioară vechile ziduri cu rîsul și cîntecele veseliei lor.
ORIZONTURI 
GENEROASEAșa cum n-am să uit numele prietenilor care m-au însoțit pe drumurile Cubei, — Carlos sau Modesto, Mi

Santa Lucia. Eram învățat să trăiesc deasupra oceanului și hu sub el.Așadar, ne aflăm sub ocean, la aproape 1 000 de metri. într-adevăr la numai cîțiva kilometri de , aici se află portul Santa Lucia. îmi amintesc acum de săgețile indicatoare de pe șosea și îmi explic, în sfîrșit, rostul funicularului care traversa drumul. în cupele funicularului, minereul de cupru pornea de la stația de flotare către calele vaselor ancorate la Santa Lucia.Ne aflăm la orizontul 32 și mă gîndesc că, în întreaga lume sînt, probabil, destul de puține minele unde cuvîntul „orizont" capătă o asemenea semnificație. Dar, dincolo de orice metaforă, semnificația cea mai profundă se află aici, în această subpămînteană încăpere de piatră, și ea se numește Gregorio. Cînd revoluția a hotărît să extindă lucrările în mina aproape părăsită, fostul pescar s-a despărțit de orizonturile largi ale oceanului pentru noile orizonturi ale industriei.Astăzi, la Matahambre 300 de mineri învață la cursuri serale, în vreme ce fiii loi sînt bursieri ai statului la Universitatea din Havana sau în școli secundare. în orășel s-au ridicat în ultimii ani locuințe și construcții social- culturale, iar galeriile minei au pătruns tot mai a- dînc în subteran.„în acest an vom deschi

de un nou orizont" — încheie Oreste Garcia și cuvintele lui îmi par încărcate de simboluri, pentru că nu numai la Matahambre se deschid orizonturi noi, ci în întreaga Cubă.Cînd am primit ultimele vești de la prietenii cubanezi, zafra (culesul trestiei) nu era încă terminată și totuși se produseseră peste șase milioane tone de zahăr, ceea ce reprezintă un real succes, o treaptă spre nivelul anului 1970, an în care Cuba își propune să realizeze o producție de zece milioane tone de zahăr.Dar, alături de „aurul dulce", o altă ramură economică cu vechi tradiții — creșterea animalelor cunoaște mari perspective. Stațiuni experimentale, centre genetice, ferme de mare capacitate se dezvoltă mînă în mînă cu învățămîntul tehnic și superior de specialitate. Culturi noi, plante și fructe aduse de pe alte meridiane și latitudini se aclimatizează la solul fertil, la clima generoasă a insulei din Marea Caraibilor. Dar cea mai generoasă forță, care populează Cuba pe drumul socialismului, sînt oamenii. Oamenii care mînuiesc maceta pe întinsele plantații de trestie, oamenii care muncesc în orizonturile de sub ocean ale minelor, tinerii care învață, în Cuba aproape 1 700 000 de oameni învață, ceea ce reprezintă peste 20 la sută din populația țării.în insula de sub Tropicul Racului, aceste dimineți de iulie sînt fierbinți, sub ali- zeele oceanului, fierbinți^ în vîrtejul de veselie a Ca 'L- valului. Dar, de la acel 26 de Julio care a marcat începutul Revoluției, dansurile carnavalești nu exprimă numai optimismul și vitalitatea latină a poporului cubanez, ci și mîndria sentimentului de demnitate și libertate cucerite prin luptă.Cuba, primul teritoriu cucerit de spanioli în Lumea Nouă, Cuba, primul teritoriu al Americii eliberat de exploatare și opresiune.O recompensă a istoriei ? O simetrie justițiară în evoluția civilizațiilor ? Nu. Pentru că e vorba aici de o nouă istorie, de o nouă civilizație, socialistă, născută din luptă, din muncă.„Habana, Cuba...". Spre Abreus sau spre Trinidad, la Artemiza ori sub crestele Sierrei Maestra, la Santa Clara sau în mica Veneție turistică — Guama, am fos’ însoțit de această melodie mîndră, de acest leit-motiv al unui imn care celebrează zilnic, oră de oră, bucuria unui întreg popor: „Habana, Cuba — teritorio libre de America".
Paul DIACONESCU

ADUNARE DE
SOLIDARITA TE 
CU REVOLUȚIA 
CUBANEZĂMarți seara, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., a avut loc o adunare de solidaritate cu revoluția cubaneză, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Uniunea Scriitorilor și Uniunea Ziariștilor.Cu acest prilej au luat cuvîntul Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Nicolae Oniga, membru al Comitetului Executiv al Consiliului' Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, poetul Eugen Jebeleanu și George Ionescu, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.Adunarea s-a încheiat cu un recital de poezii revoluționare cubaneze.Au fost prezenți Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane'oficiale române, precum și ambasadorul Cubei la București, Manuel Yepe Menendez. (Agerpres)

tv
Programul emisiunii din ziua de miercuri, 26 iulie
18,00 — Telecronica economică.

Valorificarea superioa
ră a resurselor mate
riale.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a XlV-a a- niversări a Insurecției Naționale Cubaneze, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Râul Roa Garcia, ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba.

Vizita la Constanța 
a navei scoală 
militare „Gryf“In portul Constanța a sosit nava școală militară „Gryf", care face o escală de trei zile.Pe timpul escalei, marinarii militari polonezi vizitează obiectivele turistice de pe litoralul românesc și susțin întîlniri sportive cu e- chipe ale marinei noastre militare. (Agerpres)

18.30 — Pentru copii.
Ala-Bala... Printre stele 

19,00 — „30 ile minute cu și 
pentru noi".
Magazin pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletin meteorologic. 
20,00 — Melodii de vacanță.
20.30 - Față în față. 
21,00 — Avanpremieră.
21,15 — Filmul artistic „Primul 

reportaj".
22.50 — Telejurnalul de noapte.

Ieri în țară : vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil mai mult senin în Banat si Oltenia. Au căzut averse locale, însoțite de descărcări electrice, în regiunea subcarpatică din Oltenia și Muntenia. Vîntul a prezentat unele intensificări în Bărăgan. Dobrogea și Moldova. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 19 grade la Borsec și Tg. Ocna și 32 de grade la Băilești. în București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin dimineața. După-a- miaza s-a înnorat și a plouat
vremea

slab. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins 28 de grade.
Timpul probabil pentru 27, 28 

Și 29 iulie. în țară ; vreme în general frumoasă și călduroasă, dar ușor instabilă după-amiaza. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vor cădea averse izolate, mai ales în prima parte a intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, iar maximele între 24 și 34 de grade. în București : vreme frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vînt. slab. Temperatura se menține ridicată.
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