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Realizările întreprinderilor
din județul Buzău

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din unitățile in
dustriale ale județului Bu
zău, au întîmpinat ziua de 
23 august cu însemnate rea
lizări în producție.

Astfel colectivul uzinei 
de prelucrare a masei plas
tice Buzău raportează că in 
cursul lunii iulie și în

TEHNOLOGICE
La Combinatul de indus

trializare a lemnului—Bacău 
a intrat recent în probe teh
nologice o nouă fabrică de 
plăci fibrolemnoase. Prevă
zută să intre în exploatare 
la sfîrșitul acestei luni noua 
unitate va realiza o produc
ție de 45 000 tone P.F.L. a-

nual conform parametrilor 
proiectați. Paralel cu lucră
rile de execuție ale fabricii 
de P.F.L. înaintează în rit
mul prevăzut și construcția 
fabricii de case prefabricate 
care, potrivit termenului 
contractual, va intra în func
țiune în semestrul II al aces
tui an.

prima jumătate a lunii au
gust, planul a fost depășit 
cu 630 000 lei la producția 
globală și 770 000 lei Ia 
producția marfă, iar pro
ductivitatea muncii a cres
cut față de sarcina plani
ficată cu 2,3 Ia sută.

Uzina de sirmă și pro
duse din sirmă Buzău, de 
la Începutul trimestrului al 
treilea a realizat peste plan 
160 tone - - • - -
secția de 
buit la 
succes cu 
dată peste plan.

sirmă trasă, iar 
zincare a contri- 
acest important 
96 tone de sirmă

ALEXANDRU DEȘLIU 
subredacția 

„Scînteii tineretului"

dunarea festivă
; în cinstea celei de a XXIV-a
• aniversări a eliberării

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși deputați.

Marea Adunare Națională 
se Întrunește într-un moment 
de deosebită gravitate în via
ta țărilor socialiste, a statelor 
de pe continentul nostru. 
Convocată ca urinare a hotă- 
rîrii comune a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de 
Stat și a guvernului, luată în 
ședința plenară de ieri. Ma
rea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România 
este chemată să analizeze, în
tr-un spirit de înaltă răspun
dere față de destinele națiunii 
române, față de cauga socialis
mului și păcii, situația creată 
prin intervenția militară în 
Cehoslovacia și să-și exprime 
poziția principială față de 
problema relațiilor dintre 
statele socialiste, dintre toata 
țările lumii.

întregul nostru partid, în
tregul popor român privesc 
intervenția militară în Ceho
slovacia socialistă cu o pro
fundă îngrijorare. Noi consi
derăm aceasta ca o încălcare 
flagrantă a independenței și 
suveranității naționale a Re
publicii Socialiste Ceho
slovace, ca un amestec prin 
forță în treburile poporu
lui frate cehoslovac, ca 
un act în totală contradicție 
cu normele fundamentale ale 
relațiilor care trebuie să dom
nească între țările socialiste 
și între partidele comuniste, 
cu înseși principiile general- 
recunoscute ale dreptului in
ternațional.

Trupele celor cinci țări so
cialiste au pătruns în Ceho-

slovacia fără a fi chemate de 
organele legale constituționale, 
alese ale țării, sub pretextul 
apelului făcut de un anumit 
grup. Or, este un lucru una
nim cunoscut și acceptat în 
întreaga viață internațională 
că relațiile între partide și 
state se desfășoară exclusiv 
între conducerile legale ale 
acestora și nu între grupuri 
sau persoane care nu repre
zintă pe nimeni (Aplauze pu
ternice). A admite aban
donarea acestor principii, 
introducerea practicii de a 
se invoca pentru o acțiu
ne sau alta cererile unor 
grupuri izolate înseamnă a 
deschide calea arbitrariului, a 
facilita actele de intervenție 
în treburile altor partide sau 
state, inclusiv ocuparea mili
tară a unor țări. Pătrunderea 
trupelor străine pe teritoriul 
Cehoslovaci ei a împiedicat 
munca pașnică a popoarelor 
ceh și slovac, activitatea gu
vernului, a președintelui re
publicii — comandantul su
prem al armatei — a condu
cerii partidului comunist, a 
creat o situație deosebit de 
gravă în viața țării, paralizînd 
întreaga activitate economică 
și socială a națiunii cehoslo
vace. Poate fi considerat 
acesta un ajutor internaționa
list, un act de apărare a po
porului cehoslovac față de pe
ricolul unei agresiuni imperia
liste, un sprijin în întărirea o- 
rînduirii socialiste a 
țări ? împotriva cui 
îndreptată această

acestei 
a fost 
inter-

(Continuare în pag. a Il-a)

DECLARAȚIA
Marii Adunări Naționale a Republicii

■Socialiste România cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a României

La Palatul Marii Adunări Na
ționale s-au desfășurat, joi di
mineața, lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni, extraordinare, a celei de-a 
V-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Sînt prezenți în sala M.A.N., 
în afara deputaților, numeroși in
vitați din întreaga țară — acti
viști de partid și de stat, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, personali
tăți ale vieții științifice și cultura
le, generali și ofițeri superiori, 
șefi ai cultelor, ziariști români, 
trimiși speciali ai unor ziare și 
posturi de radioteleviziune de 
peste hotare, corespondenții per- 
manenți ai presei străine la 
București.

La lucrările sesiunii au asistat, 
de asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Româ
nia.

La ora 10,30, primiți cu puter
nice urale și ovații, au sosit în 
sala de ședințe conducătorii de 
partid și de stat.

în lojile oficiale au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
și secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat si ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi a sesiunii:

— Declarația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România cu privire la principile 
de bază ale politicii externe a 
României.

în aplauzele puternice ale 
asistentei a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

în cadrul cuvîntării rostite, to
varășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat proiectul Declarației Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România cu pri
vire la principiile de bază ale 
politicii externe a României.

Cuvintarea și textul proiectului 
de Declarație au fost urmărite cu 
deosebit interes de cei prezenți și 
subliniate în repetate rînduri cu 
vii și entuziaste aplauze. La în- 
cheierea expunerii, întreaga asis
tență, în picioare, a ovaționat în
delung.

Au început apoi dezbaterile a- 
supra proiectului de Declarație. ( 
Au luat cuvîntul deputății: Du
mitru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului județean-Prahova al |

(Continuare în pag. a Il-a)

României de sub jugul
Marea sală a Palatului Repu

blicii Socialiste România a găz- 
_ duit, joi după-amiază, adunarea 
9 festivă organizată de Comitetul 

municipal București al P.C.R, și 
• Consiliul popular municipal, cu 

prilejul celei de-a XXI.V-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist. Pe fundalul scenei 

gh se aflau, desfășurate în falduri, 
™ drapelele patriei și partidului. 
• inscripția „23 August" și datele 

festive: 1944—1968.
La sosirea în sală, conducătorii 

A de partid și de stat au fost întîm-

fascist
pinați cu călduroasă manifestație 
de simpatie de către praticipanții 
la adunare.

în prezidiu au luat loc tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bîrlădeanu. 
Emil Bodnar aș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu 
Dumitru Popa, Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Comisiei cen
trale de revizie a C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, Alexandru

Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Gheorghe Vasdichi, 
președintele UCECOM, gene
ral de armată Iacob Teclu, 
membru al Consiliului de Stat, 
Suzana Gâdea, membru al 
Consiliului de Stat, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, general-colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șe-

(Continuare în pag. a Vl-a)

Cuvintarea tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Stimați tovarăși,

Marea Adunare Națională, 
întrunită în ședință extraor
dinară în ziua de 22 august 
1968, consideră necesar, ca ur
mare a situației create prin 
pătrunderea forțelor armate a 
cinci state socialiste pe teri
toriul Republicii Socialiste Ce
hoslovace, să expună cu toa
tă claritatea în fața întregu
lui nostru popor, a opiniei pu
blice internaționale, poziția 
principială a României în le
gătură cu relațiile dintre țări
le socialiste, dintre toate sta
tele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

întreaga politică externă a 
partidului și statului român 
este pătrunsă de grija și pre
ocuparea plină de răspundere 
pentru cauza prieteniei și co
laborării dintre statele socia
liste. a unității sistemului so
cialist mondial, pentru găsirea 
căilor în vederea depășirii 
greutăților și neînțelegerilor 
create în relațiile dintre unele 
țări socialiste, pentru întărirea 
coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Activitatea desfășurată de țara 
noastră pe plan extern de
monstrează cu prisosință că 
Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste 
România sint animate de un

profund spirit internaționalist, 
că lor Ie sînt scumpe relațiile 
de prietenie frățească cu toa
te țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste și munci
torești, cu toate forțele ce 
luptă împotriva imperialismu-

lui, pentru democrație și pro
gres social, libertate și inde
pendență națională, pentru 
pace în lume.

Marea Adunare Națională,

(Continuare in pag. a Il-a)

HOTĂRIRE
pentru adoptarea Declarației

Marii Adunări Naționale
cu privire la principiile de bază
ale politicii externe a României

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă Declarația cu privire la principiile de bază ale 
politicii externe a României.

Marea Adunare Națională împuternicește Biroul său 
ți guvernul țârii noastre să transmită această Declarație 
ca document oficial parlamentelor și guvernelor din toate 
țările lumii, precum și Organizației Națiunilor Unite.

V Cinstim astăzi marea noastră 
sărbătoare națională — aniver-

•
 sarea memorabilului eveni
ment al eliberării României 
de sub jugul fascist. Douăzeci

A și trei august 1944 s-a întipărit 
” în conștiința poporului român 

ca un moment deosebit de în-
A semnat în istoria sa, punctul 
w de plecare al transformărilor 

revoluționare care au dus la 
£ dobîndirea adevăratei indepen

dențe și suveranități a țării, la 
eliberarea socială a celor ce 9 muncesc, la construirea celei 
mai drepte orînduiri din cite 

• au existat pe acest pămînt — 
orinduirea socialistă, la afirma
rea plenară și înflorirea forțe- 

• lor de creație ale națiunii noas
tre. Cu cît înaintăm mai mult 
pe drumul deschis acum 24 de 

A ani. cu atit ne apare mai evi- 
” dent sensul major al insurec

ției armate antifasciste, ca pia- 
A tră de hotar în lupta pentru 

triumful deplin al libertății pe 
meleagurile României.

Vă sînt bine cunoscute 
cumstanțele în care s-au 
fășurat evenimentele din <xu- 

• gust 1944 ; ele au avut rădăcini 
adînci în realitățile economice 

• și sociale ale țării, au fost ur
marea unui proces ce-și are 
geneza în trecutul îndepărtat.

•
 Nevoit, prin însăși așezarea sa, 
să se dezvolte într-o perma
nentă confruntare cu adversi- 

A tăți de tot felul, îndurînd se- 
“ cole de-a rîndul asuprirea 
străină și dominația claselor 

A exploatatoare din interior, 
w poporul român a acumulat o 

puternică ură împotriva împi- 
latorilor, un aprig dor de liber
tate. Lanțul nesfîrșit al eroice-

• • • • • •

lor bătălii purtate sub condu
cerea unor renumiți voievozi 
pentru apărarea pămîntului 
•strămoșesc de-cotropitorii stră
ini și pentru neatârnarea țării, 
vîlvătaia mereu aprinsă a lup
telor desfășurate de masele 
muncitoare de la sate și orașe 
pentru egalitate socială, drep
turi democratice și un trai o- 
menesc — sînt tot'atâtea măr
turii ale năzuinței spre o viață 
liberă, care traversează de ia

un capăt la altul istoria Ro
mâniei,

Lupta pentru libertatea po-
■ porului nostru s-a ridicat pe o 

treaptă superioară cînd pe a- 
rena socială a apărut și s-a a- 
firmat clasa muncitoare, clasa 
cea mai înaintată, căreia i-a 
revenit misiunea istorică de a 
înfăptui, o dată cu propria eli
berare din lanțurile exploată-

(Continuare în pag. a Vl-a)

DECLARAȚIA
Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului
cir- 

des- 
au- Comunist și Consiliului

Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România

Profund indignați de ocupa
rea Republicii Socialiste Ceho
slovacia de forțe armate ale unor 
țări socialiste, Comitetul Cen
tral U.T.C. și Consiliul U.A.S.R., 
în numele întregului tineret din 
România, exprimă solidaritatea

deplină cu poporul, cu tinere
tul și studențimea Cehoslova
ciei socialiste frățești, dezaproba
rea fermă și protestul hotărft 
față de intervenția militară, act 
fără precedent în relațiile dintre 
țările socialiste, încălcare flagran
tă a normelor elementare ale 
dreptului internațional și ale re
lațiilor dintre popoare.

împreună cu întregul popor, 
tineretul nostru a primit cu vie 
satisfacție și unanimă adeziune 
poziția partidului și guvernului 
nostru față de aceste grave eve
nimente precum și măsurile sta
bilite pentru asigurarea muncii 
pașnice, creatoare a poporului, 
pentru asigurarea independenței 
și suveranității naționale a pa
triei noastre.

Tinerii României socialiste — 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
intelectuali, indiferent de națio
nalitate, susțin întrutotul princi
piile de bază ale politicii externe 
a României, consfințite în De-

(Continuare în pag. a VII-a)

Posturile noastre de radio și 

televiziune vor transmite 

astăzi in jurul orei 8 parada 

militară și demonstrația oa

menilor muncii din Capitală 

cu prilejul zilei de 23 august
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Lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Waționale
Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1) 

venție militară ? împotriva 
organelor legale de conduce
re a partidului comunist și a 
statului cehoslovac. Oare a- 
ceste organe amenințau cauza 
socialismului în Cehoslovacia, 
independența și suveranitatea 
patriei lor? Oare faptul că po
porul cehoslovac dorește să 
trăiască liber și independent, 
să fie suveran în țara sa, să 
întărească alianța și colabo
rarea cu țările socialiste re
prezintă un pericol pentru 
cauza socialismului ? De cînd 
principiile democrației socia
liste. ale umanismului socia
list, perfecționarea relațiilor 
socialiste — care constituie e- 
sența noii orinduiri, au deve
nit un pericol contrarevoluțio
nar ? Refuzăm să acceptăm o 
asemenea interpretare, p ase
menea calificare dată eforturi
lor pentru perfecționarea socia
lismului. Tocmai înfăptuirea 
acestor principii dă forță și 
trăinicie societății socialiste, 
pun în evidență superioritatea 
ei față de orînduirea capita
listă ; tocmai aceasta înseamnă 
înfăptuirea aspirațiilor mase
lor care au luptat pentru răs
turnarea claselor exploata
toare de la putere, pentru o 
viață mai bună, mai demnă. 
(Aplauze îndelungatei.

După părerea noastră, s-a 
săvirșit o mare și tragică gre
șeală, care nu poate avea decît 
consecințe grele pentru soarta 
unității sistemului socialist 
și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
pentru prestigiul și influența 
țărilor socialiste, pentru pu
terea de atracție a ideilor so
cialismului, pentru întărirea 
întregului front antiimperialist 
și a cauzei păcii în lume.

Aprecierea noastră cores
punde cu a numeroase alte 
partide comuniste și muncito
rești, forțe progresiste și demo
cratice, cercuri din cele mai 
largi ale opiniei pubȘce mon
diale, care au luat poziție de 
dezaprobare a acțiunii mili
tare întreprinse împotriva Ce
hoslovaciei.

Dorim să subliniem, în spi

DECLARAȚIA
Marii Adunări Naționale a Republicii 

Socialiste România cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a României

(Urmare din pag. 1)

ca și întregul popor român, 
acordă o importanță deosebită 
dezvoltării colaborării tovără
șești cu statele sistemului so
cialist. Colaborarea și coope
rarea multilaterală economică, 
politică, științifică și culturală 
dintre țările C.A.E.R. —. la 
care România ia parte activă 
— dintre toate statele socia
liste» permite accelerarea pro
pășirii fiecărei țări in parte, 
întărirea forței și prestigiului 
în lume a întregului sistem 
socialist.

Condiția fundamentală a 
desfășurării cu succes a aces
tei colaborări, a întăririi ali
anței lor militare și politice, a 
consolidării unității și coeziu
nii lor, a lichidării divergențe
lor existente — condiție asu
pra căreia partidul și statul 
nostru s-au pronunțat și se 
pronunță cu consecvență — 
este așezarea relațiilor pe baza 
principiilor marxism-Ieninis- 
muiui. a!e internaționalismu
lui proletar, pe baza respec
tării independenței și suvera
nității fiecărui stat, a egalită
ții în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne, a a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești. Aceasta re
prezintă cheia de boltă a uni
tății țărilor socialiste, cerința 
cea mai imperioasă a întăririi 
sistemului socialist mondial, 
unul din factorii fundamen
tali de care depinde mersul 
înainte al orînduirii socialiste 
și comuniste. înfăptuirea idea
lurilor popoarelor care și-au 
luat soarta în propriile miini, 
a idealurilor de dreptate so
cială și naționala ale tuturor 
popoarelor.

Este știut că aspirația ma
joră a popoarelor în epoca 
contemporană, aspirație care 
se afirmă cu forță de nestă
vilit pe arena mondială, este 
cucerirea dreptului de a-și 
hotărî singure soarta, conform 

ritul unei înalte responsabili
tăți, că nimic nu a îndreptățit 
și nici nu putea îndreptăți o 
asemenea măsură — de necon
ceput în lumea socialismului 
și care stîmește o mare amă
răciune în inima oricărui co
munist cinstit. Delegația ro
mână de partid și de stat care 
a vizitat recent Republica So
cialistă Cehoslovacă a avut 
convorbiri cu tovarășii Ale
xander Dubcek, prim-secretar 
al Comitetului Central a! 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Ludvik Svoboda, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Oldrich Cer- 
nik, președintele guvernului 
cehoslovac, Josef Smrkovsky, 
președintele Adunării Naționa
le Cehoslovace, cu alți condu
cători de partid și de stat, s-a 
întîlnit cu numeroși oameni ai 
muncii, locuitori ai orașului 
Praga. Ea s-a putut convinge 
încă o dată, la fața locului, că 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, conducerea sa legitim 
aleasă, clasa muncitoare ți în
tregul popor sînt ferm hotărite 
să înfringă orice manifestare 
negativă, antisocialistă și să 
depășească greutățile tempora
re existente în viața socială a 
țării, să consolideze și să dez
volte cuceririle socialiste, să-și 
mențină alianțele politice și 
legăturile economice cu cele, 
lalte țări socialiste. Ne-am în
tors cu convingerea că soarta 
socialismului în Cehoslovacia 
frățească se află în miini si
gure. Cu atît mai mult orice 
încercare de justificare a in
tervenției armate este cu de- 
săvîrșire lipsită de temei.

De la această înaltă tribună, 
în numele Partidului Comunist 
Român, al întregului popor ro
mân, adresez un cald mesaj de 
simpatie și solidaritate inter
naționalist* poporului frate 
cehoslovac, comuniștilor din 
Cehoslovacia și îmi exprim 
deplina încredere în capacita
tea lor de a asigura mersul 
înainte al Cehoslovaciei pe ca
lea socialrsmului si comunis
mului ! (Aplauze prelungite, 
puternice).

Totodată, considerăm că nu 

voinței și intereselor lor, fără 
amestec din afară, cucerirea 
și apărarea libertății și inde
pendenței naționale, consoli
darea suveranității fiecărei 
națiuni. Acest ideal străbate 
ca un fir roșu lupta tuturor 
forțelor revoluționare, a ma
selor largi populare de pretu
tindeni, este un deziderat ce 
cîștigă tot mai mulți aderenți 
pe toate continentele, mobili
zează și însuflețește cercurile 
cele mai largi ale opiniei pu
blice mondiale.

în aceste condiții îndatori
rea supremă a țărilor socialis
te este de a oferi un model 
convingător, viu, de realizare 
în viață a acestor idealuri, de 
materializare în practică a as
pirațiilor popoarelor dornice 
să trăiască in pace și priete
nie, in stimă și respect reci
proc. Considerăm că misiunea 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești este 
aceea de a se situa permanent 
în avangarda luptei revoluțio
nare pentru libertate și inde
pendență națională, ca port
drapelul acestor idealuri arză
toare ale epocii noastre, de a 
mobiliza în această luptă toa
te popoarele, uriașul front 
antiimperialist mondial. Baza 
obiectivă a realizării acestui 
țel este comunitatea orînduirii 
sociale din țările socialiste, 
ideologia comună marxist-le- 
ninistă, interesele și idealurile 
supreme comune ale întregii 
mișcări comuniste și muncito
rești.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
își exprimă convingerea că ni
mic nu poate dăuna mai mult 
prestigiului internațional al 
socialismului, autorității sta
telor socialiste pe arena mon
dială, influenței ideilor comu
nismului în lumea întreagă, 
decît încălcarea acesțor prin
cipii în relațiile dintre statele 
socialiste, folosirea metodelor, 
reprobabile, de amestec în tre

este încă prea tîrziu de a se 
da dovadă de rațiune și de 
spirit de răspundere pentru 
cauza prieteniei între țările 
socialiste, incetîndu-se acțiu
nile militare împotriva Ceho
slovaciei, creîndu-se condiții 
ca organele constituționale ale 
statului și organele de partid 
alese statutar să-și poată des
fășura nestingherite activita
tea. In acest scop este necesar 
ca toate problemele care pri
vesc relațiile cu Cehoslovacia 
să fie rezolvate prin discuții 
și tratative cu conducerea de 
partid și de stat legală a ță
rii. Aceasta este singura cale 
justă de ieșire din situația gra
vă ce s-a creat, singura cale 
corespunzătoare rațiunii politi
ce și intereselor socialismului. 
Partidul și guvernul țării noas
tre sînt hotărite să militeze ac
tiv pentru a se ajunge la re
glementarea crize: create în 
Cehoslovacia, pe baza respec
tării independenței ți suvera
nității naționale a acestei țări, 
a egalității în drepturi ți nea
mestecului în treburile inter
ne. Numai astfel se poate asi
gura normalizarea situației 
create, a relațiilor dintre țări
le socialiste (Aplauze).

Poziția Comitetului Central al 
partidului nostru este împăr
tășită de întregul popor ro
mân. care și-a manifestat cu 
însuflețire, intr-un fierbinte 
spirit patriotic, adeziunea de
plină față de hotâririle plena
rei. încrederea și atașamentul 
față de partid, unitatea sa 
de nezdruncinat in jurul parti
dului și guvernului (Aplauze 
puternice. însuflețite). In ca
drul însuflețite: manifestări a 
populației Capitalei care a 
avut Ioc ieri în fața sediului 
Comitetului Central al Parti
dului. în adunări ale activului 
de partid din județe. în tele
gramele trimise de colectivele 
de oameni ai muncii conduce
rii partidului ți statului, în 
declarațiile făcute presei de 
nenumărați cetățeni, poporul 
nostru ți-a exprimat intr-o 
nneninvtate deplină încrede
rea ți sprijinul nețărmurit 
față de Comitetul Central al 

burile interne ale unei țâri so
cialiste, Recurgerea la aseme
nea metode, condamnate de 
mult de mișcarea comunistă și 
muncitorească internaționa
lă și încriminate la timpul său 
de toate țările socialiste — și 
cu atît mai mult intervenția 
armată, ocuparea militară a 
teritoriului unui stat frățesc 
— aduce cel mai grav preju
diciu luptei forțelor revoluțio
nare din toate țările pentru 
idealurile de libertate socială 
și națională, pentru triumful 
cauzei lui Marx, Engels și 
Lenin.

Numai organele alese ale 
partidului și statului poartă 
răspunderea asupra destinelor 
unej națiuni socialiste, pot ho
tărî cînd sint și cînd nu sînt 
în pericol cauza socialismului 
și cuceririle revoluționare ale 
poporului, pot solicita sau nu 
ajutorul politic, militar sau de 
altă natură al celorlalte țări 
socialiste. A nesocoti aceste or
gane, a acționa în pofida voin
ței și peste capul lor, a apre 
cia situația dintr-o țară socia
listă — și a acționa în conse
cință —- pe baza informărilor 
unilaterale sau tendențioase 
făcute de anumite grupuri sau 
persoane, înseamnă a călca în 
picioare principiul sacru a] su
veranității unui popor socia- 
list, al unui partid comunist 
frățesc aflat la conducerea țâ
rii, a crea o situație de arbi
trar, deosebit de periculoasă 
pentru relațiile dintre țările 
socialiste, pentru cauza colabo
rării si prieteniei între po
poare.

întărirea prieteniei și co
laborării între partidele și po
poarele noastre este strîns le
gată de asigurarea unei infor
mări cît mai largi, corecte și 
obiective a opiniei publice din 
fiecare țară cu privire la stă
rile de lucruri din alte partide 
sau țări socialiste. Numai pe 
această bază popoarele pot cu
noaște realitățile din celelalte 
țări socialiste, numai pe aceas

Partidului Comunist Român 
și guvernul țării, hotărîrea de 
a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidu
lui și statului (Aplauze puter
nice).

Avînd în vedere implicații
le multiple ale intervenției ar
mate în Republica Socialistă 
Cehoslovaca și corespunzător 
hotărîrilor plenarei de ieri a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, consi
derăm necesar ca Marea Adu
nare Națională să ia în dezba
tere și să adopte o declarație 
care să expună principiile du
pă care ne călăuzim în activi
tatea internațională a statului 
nostru, normele fundamentale 
pe care înțelegem să clădim și 
să dezvoltăm relațiile Româ
niei cu celelalte țări socialiste, 
cu toate țările lumii, modul în 
care vedem soluționarea crizei 
provocate de evenimentele din 
Cehoslovacia, măsurile necesa
re pentru asigurarea în conti
nuare a muncii pașnice a po
porului român, pentru apăra
rea cuceririlor sale revoluțio
nare. a libertății, independen
ței și suveranității naționale 
sacre a scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România! 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Ir. continuare, tovarășul 
N:colae Ceaușescu a dat citire 
proiectului de Declarație, după 
care a spus :

Stimați tovarăși deputați,
îmi exprim convingerea că. 

«find glas voinței unanime a 
poporului, pe care ÎI reprezen
tam, veți adopta în unanimi
tate această Declarație, veți 
milita cu toată energia și ho
tărî rea pentru traducerea în 
viață a acestor principii — 
care constituie trăsătura ca
racteristică a politic:: externe 
a partidului ți statului r.ostru 
socialist, pe deplin corespun
zătoare intereselor vitale al» 
națiunii noastre socialiste, 
cauzei păcii în întreaga lume 

tă cale se poate contribui cu 
adevărat la dezvoltarea prie
teniei și colaborării între țări
le socialiste, intre partidele 
comuniste și muncitorești.

Realitatea politică, viața au 
demonstrat că unica modalita
te rațională și eficientă de so
luționare a divergențelor, a 
deosebirilor de păreri ivite în
tre țări socialiste, este discu
ția tovărășească, bazată pe res
pect și încredere reciprocă, 
între conducerile partidelor și 
statelor respective, găsirea prin 
eforturi răbdătoare, perseve
rente, sincere, a unor soluții 
reciproc acceptabile care să e- 
limine neînțelegerile dintre 
partide, să asigure relații de 
colaborare tovărășească, in
ternaționaliști între țările so
cialiste. Ne pronunțăm cu ho- 
tărîre împotriva practicii eti
chetărilor aplicate unor parti
de sau țâri socialiste frățești 
pe baza unor informări culese 
din afară și peste capul con
ducerilor de partid și de stat. 
Această practică nu poate de
cît să învenineze raporturile și 
să împiedice colaborarea fră
țească între partidele și țările 
socialiste. De aceea, trebuie să 
acționăm pentru a înlătura cu 
desăvîrșire și pentru totdeau
na asemenea practici. Ele sînt 
străine principiilor pe care se 
bazează relațiile dintre parti
dele și țărâle noastre, străine 
spiritului marxism-leninismu- 
lui; a le admite în continuare 
în viața, în activitatea parti
delor înseamnă a tolera încăl
carea principiilor marxism-le- 
ninismului. Partidul nostru 
este ferm hotărît să facă totul 
pentru a contribui la întro
narea în viața sistemului mon
dial socialist, a mișcării comu
niste și muncitorești, a princi
piilor comunismului — ale 
marxism-leninismului, așa cum 
a fost conceput de Marx și 
Lenin, ale ideologiei noastre 
atotbiruitoare, care asigură 
perspectiva înfloririi multila
terale a tuturor națiunilor.

Totodată, considerăm că in 
nici un caz deosebirile de ve
deri — care pot surveni între 
țările socialiste în legătură cu 
interpretarea uneia sau alteia 
dintre problemele construcției 
socialismuVi, mișcării comu
niste și situației internaționale 
— nu trebuie să aibă repercu
siuni pe planul relațiilor inter
statale. să ducă la presiuni e- 
conomice, politice sau de ori
ce altă natură.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România, 
partidul și guvernul, întregul 
popor român declară că sînt 
ferm hotărite să acționeze în 
raporturile de colaborare și 
prietenie cu țările socialiste 
exclusiv pe baza principiilor 
internaționalismului socialist, 
militînd cu fermitate pentru 
respectarea dreptului intangi
bil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur propriile destine, 
de a-și alege formele concrete 
de edificare a socialismului. 
Este de competența exclusivă a 
fiecărui partid comunist sau 
stat socialist de a stabili meto
dele practice de construire a 
societății socialiste, politica in
ternă și externă a țării, apli- 
cînd în mod creator învățătu
rile generale ale marxism-leni
nismului la situația concretă 
din țara respectivă. Aceasta nu 
poate și nu trebuie să fie o- 
biect de dispută sau de inge
rințe în treburile interne ale 
unui stat socialist.

România își afirmă loialita
tea deplină față de alianțele 
sale politice și militare cu ță
rile socialiste frățești, hotă- 
rirea fermă de a le respecta 
întocmai, văzînd în aceasta o 
chezășie a apărării fiecărui 
stat socialist în fata unei a- 
gresiuni imperialiste, a întări
rii forței de apărare a între
gului sistem socialist, a apără 
rii păcii în lume. Marea Adu
nare Națională exprimă do
rința poporului român de 
a dezvolta relațiile de prie
tenie tovărășească cu po
poarele Uniunii Sovietice, de 
care sintem legați prin vechi 
tradiții de amiciție și bună 
vecinătate, prin raporturi de 
solidaritate internaționalistă. 
de a extinde și întări a- 
Iianța și prietenia trainică cu 
celelalte țări socialiste vecine, 
Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, 
cu Cehoslovacia, Polonia, Re
publica Democrată Germană— 
primul stat socialist al munci
torilor și țăranilor din Ger
mania — cu Albania, cu 
statele socialiste din Asia, 
Republica Populară Chine
ză, R. D. Vietnam, R.P.D. 
Coreeană, Mongolia, cu primul 
stat socialist de pe continen
tul american. Cuba. Marea A- 
dunare Națională a Republicii 
Socialiste România adresează 
Sovietului Suprem al U.RJS.S., 
parlamentelor din celelalte 
țări frățești, guvernelor și 
partidelor comuniste din toa
te țările socialiste frățești un 
apel solemn de a face totul 
pentru promovarea fermă a 
principiilor internaționaliste 
In relațiile din sinul sistemu
lui socialist, de a nu permite 
nici un fel de încălcare a aces
tor principii, nici un fel de 
știrbire a libertății, indepen
denței și suveranității naționa
le a vreunui popor. Prin aceas
ta ne dovedim la înălțimea în
crederii popoarelor, la înălți
mea încrederii și așteptărilor 
întregii omeniri.

Desfășurarea vieții interna
ționale scoate în relief perico
lul deosebit pe care îl repre
zintă pentru cuceririle revolu
ționare, progresiste ale po
poarelor activitatea imperia
lismului contemporan care în
făptuiește o politică agresivă, 
de încordare, pune la cale 
comploturi și lovituri de stat, 
atentează la independența po
poarelor, încurajează forțele 
militariste, creează și menține 
focare de război în lume. în 
aceste condiții asigurarea ca
pacității de apărare a țărilor 
socialiste, lupta lor unită con
stituie o datorie sacră a parti
delor comuniste și muncito
rești din aceste țări, a guverne
lor și organelor supreme ale 
statului, o îndatorire de su
premă responsabilitate față de 
propriul popor, față de clasa 
muncitoare și forțele păcii din 
întreaga lume.

Corespunzător acestor sco
puri și ca urmare a creării 
blocului agresiv N.A.T.O. a 
fost creată Organizația Trata
tului de la Varșovia din care 

(Urmare din pag. 1)

P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Traian Ionașcu, 
directorul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei, Ștefan 
Tripșa, maistru la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, Miron 
Nicolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Viorel Uibaru, președintele coo
perativei agricole de producție 
din comuna Lenauheim, județul 
Timiș, Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., pritn-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii generale a sindicatelor 
din România, Gydrgy Kovâcs, 
vicepreședinte al Marii Adunări

România face parte încă de la 
constituirea organizației. în 
mod neabătut țara noastră 
și-a îndeplinit și își îndepli
nește îndatoririle ce-i revin 
ca membră a Tratatului, în
grijind u-se neobosit de întă
rirea capacității sale de apă
rare, a forțelor sale armate 
care străjuiesc liniștea și secu
ritatea patriei, dezvoltînd co
laborarea militară cu forțele 
armate ale celorlalte țări so
cialiste participante la Tratat. 
Considerăm că atîta timp cît 
va exista blocul N.A.T.O. este 
necesară și menținerea Orga
nizației Tratatului de la Var
șovia.

în același timp, România su
bliniază cu toată fermitatea că 
Tratatul de la Varșovia a fost 
creat exclusiv ca instrument 
de apărare a țărilor socialiste 
împotriva unei agresiuni din 
afară, a unui atac imperialist. 
Aceasta a fost, este și va fi 
unica rațiune a existenței sale. 
Sub nici un motiv, în nici un 
caz și în nici o formă Organi
zația Tratatului de la Varșo
via nu poate fi folosită sau 
invocată pentru acțiuni mili
tare împotriva vreunei țări so- 
socialiste.

Tratatul de la Varșovia poa
te fi conceput numai ca o or
ganizație a unor state socia
liste egale în drepturi. De 
aceea orice act întreprins în 
numele Tratatului, orice ac
țiune militară înfăptuită sub 
egida sa trebuie să fie rezul
tatul consultărilor și al ho- 
tărîrli comune, unanime, a tu
turor statelor membre — așa 
cum prevede însuși Tratatul. 
Măsurile care contravin aces
tor norme nu pot angaja în 
nici un fel Tratatul de la Var
șovia ca organizație, toate sta
tele membre ale acesteia.

în spiritul Tratatului de la 
Varșovia, țările participante au 
datoria de a se ajuta reciproc 
în cazul unei agresiuni impe
rialiste. în conformitate cu 
principiile democrației, ale 
normelor constituționale și cu 
însăși prevederile Tratatului, 
cererea de ajutor militar sau 
hotărîrea de a participa la ac
țiuni milrsjre comune sînt de 
resortul excesiv al organelor 
legale ale statului respectiv. 
Acestea, și numai ele, sînt în 
măsură să ia hotărîri în pro
bleme de asemenea însemnăta
te majoră.

Are o uriașă importanță în 
viața țărilor socialiste realiza
rea principiilor diplomației 
preconizate de Lenin — o di
plomație deschisă, profund de
mocratică și populară, emana
ție a voinței și intereselor în
tregii națiuni. Un popor liber 
și stapîn pe soarta sa are drep
tul să fie informat, să cu
noască întreaga activitate in
ternațională a statului, toate 
obligațiile derivate din tra
tatele și pactele politice și mi
litare în care este angajată 
țara respectivă.

Marea Adunare Națională 
consideră că tratatele care 
leagă România de alte țări tre
buie să fie în mod obligato
riu aprobate de forul suprem 
al statului, ca toate îndatori
rile poporului nostru privind 
colaborarea și cooperarea mi
litară cu celelalte țări, orice 
clauze privind staționarea unor 
trupe aliate pe teritoriul său 
să fie exclusiv rezultatul ho
tărârii exprese a parlamentu
lui, organul suprem al puterii 
de stat a națiunii noastre so
cialiste. Aceasta este deosebit 
de necesar pentru a asigura 
ca toate angajamentele țării 
să fie emanația voinței suve
rane a poporului, a întregii 
națiuni, pentru ca poporul să 
poată acționa ca un tot unit 
în vederea înfăptuirii lor.

Marea Adunare Națională 
reafirmă poziția cunoscută a 
României de a-și dezvolta re
lațiile cu toate țările, indife
rent de orînduirea socială, pe 
baza principiilor independen
ței, suveranității, egalității, ne
amestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. 
Numai respectarea acestor 
principii, care constituie nor
me fundamentale ale dreptu
lui internațional, poate asi
gura afirmarea spiritului de 
legalitate și justiție în rapor
turile dintre state, poate asi
gura dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și decide sin
gur soarta. Promovarea lor 
consecventă, înrădăcinarea lor

Naționale, Emil Oniga, directorul 
general al Uzinei de tractoare din 
Brașov, Ion Iliescu, prim-secre
tar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, Wilhelm 
Lutsch, vicepreședinte al Con
siliului popular județean-Brașov, 
general-locotenent Vasile Alexe, 
Constantin Mateescu, prim-vice- 
președinte al Uniunii Centrale a 
cooperativelor de Consum, Suza- 
na Gâdea, membră a Consiliului 
de Stat, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Justin Moi- 
sescu, mitropolitul Moldovei și 
Sucevei, Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
Constantin Daicoviciu, membru 
al Consiliului de Stat, rectorul 

trainică în viața internațio
nală este o cerință de însem
nătate hotărâtoare pentru dez
voltarea unor raporturi de în
credere între state, pentru a- 
propierea între popoare și în
tărirea prieteniei lor, pentru 
dezvoltarea colaborării și con
solidarea păcii în lume.

Marea Adunare Națională 
dă o înaltă apreciere activi
tății desfășurate de guvernul 
român pentru dezvoltarea re
lațiilor pe toate planurile cu 
statele de pe continentul nos
tru, pentru înfăptuirea secu
rității europene și consideră 
că trebuie intensificate efor
turile pentru așezarea rapor
turilor dintre toate națiunile 
Europei pe baze noi, pentru 
buna colaborare în toate do
meniile, a tuturor popoarelor 
continentului, corespunzător 
intereselor păcii în întreaga 
lume.

Adresăm cu acest prilej par
lamentelor, organelor su
preme de conducere, guverne
lor tuturor țărilor mari sau 
mici, care poartă răspunderea 
destinelor națiunilor lor și a 
păcii, apelul de a dezvolta co
operarea internațională, de a 
acționa neobosit pentru micșo
rarea încordării, pentru înlă
turarea surselor de suspiciune 
din relațiile între state, pentru 
afirmarea spiritului de cola
borare și respect reciproc în 
viața internațională, pentru 
statornicirea unui climat trai
nic de pace în întreaga lume.

Acționînd în acest spirit ne 
îndeplinim una din obligațiile 
primordiale în fața popoarelor 
noastre, în fața viitorului în
tregii lumi.

România consideră că tre
buie militat cu hotărâre pen
tru a se ajunge la dezarmarea 
generală și, în primul rând, 
pentru a se înfăptui în cel mai 
scurt timp eliminarea arme
lor atomice care constituie un 
pericol pentru însăși existența 
omenirii. Aceste arme trebuie 
să fie scoase în afara legii, 
pentru ca popoarele să tră
iască fără teama pericolului u- 
nui război termonuclear. Tre
buie să facem totul pentru a 
realiza acest deziderat al ome
nirii.

România participă activ la 
întreaga activitate a Organi
zației Națiunilor Unite îndrep
tată spre destindere, spre asi
gurarea păcii și securității în 
lume, acordă o deosebită aten
ție înfăptuirii principiilor în
scrise in Carta acestei organi
zații.

Marea Adunare Națională 
consideră că trebuie realizată 
universalitatea Organizației 
Națiunilor Unite pentru ca 
toate statele lumii să-și poată 
aduce contribuția activă, în 
cadrul acestei organizații, la 
însănătoșirea vieții interna
ționale. Conform principiilor 
Cartei O.N.U. și țelurilor sale, 
această organizație are datoria 
de a lua măsurile necesare a- 
tunci cînd independența și su
veranitatea unui stat membru 
al organizației sînt încălcate, 
cînd o țară devine obiectul u- 
nei intervenții armate străine. 
Respectarea suveranității și 
independenței tuturor națiu
nilor lumii este o îndatorire 
internațională primordială.

Marea Adunare Națională 
își exprimă aprobarea deplină 
față de politica și activitatea 
externă internaționalistă desfă
șurată de Partidul Comunist 
Român și de guvernul țării 
noastre, față de eforturile lor 
neobosite pentru lichidarea în
cordării între țările socialiste, 
între partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste frățești. 
Marea Adunare Națională a- 
probă întru totul concluziile 
ședinței comune a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Mi
niștri ținută Ia 21 august anul 
acesta, precum și măsurile a- 
doptate cu acest prilej în ve
derea creșterii aportului țării 
noastre la depășirea acestui 
moment greu prin care trec 
relațiile dintre țările socialiste. 
Marea Adunare Națională își 
exprimă dezaprobarea față de 
amestecul în treburile interne 
ale poporului cehoslovac, față 
de intervenția militară a celor 
cinci țări în Cehoslovacia. Ea 
își manifestă convingerea că 
sînt necesare eforturi noi și 
perseverente pentru soluționa
rea principială a crizei surve
nite ca urmare a intervenției 
militare împotriva poporului 
cehoslovac. Interesele supre
me ale socialismului, ale păcii 
cer să se facă apel la rațiune.

Universității „Babeș-Bolyai din 
Cluj și Virgil Cazacu, secretar al 
Comitetului municival București 
al P.C.R.

După încheierea dezbaterilor 
într-o atmosferă de mare entu
ziasm, Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate Declara
ția Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, cu 
privire la principiile de bază ale 
politicii externe a României și a 
împuternicit Biroul său și guver
nul țării noastre să transmită a- 
ceastă Declarație ca document 
oficial parlamentelor și guverne
lor din toate țările lumii, precum 
și Organizației Națiunilor Unite.

Izbucnesc puternice urale și 
ovații, prin care reprezentanții 

la înțelegere, la spirit tovără
șesc. încă nu este prea tîrziu 
pentru a face să triumfe prin
cipiile colaborării internațio
naliste, pentru a se întreprin
de măsuri menite să creeze 
premise soluționării judicioa
se a crizei intervenite în ra
porturile cu Cehoslovacia, 
pentru îmbunătățirea relații
lor între țările socialiste.

Singura cale pentru stinge
rea conflictului creat este re
tragerea neîntîrziată a tuturor 
trupelor străine de pe terito
riul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, crearea condi
țiilor ca poporul frate ceho
slovac, patidul și guvernul 
legal cehoslovac să-și poată 
rezolva treburile interne fără 
nici un amestec din afară. Este 
de o importanță vitală ca or
ganele de partid statutare și 
organele de stat constituțio
nale ale Cehoslovaciei să-și 
poată desfășura nestingherite 
activitatea de conducere a vie
ții economice, politice și so
ciale, ca cu ele și numai cu ele 
să se discute despre modali
tățile de soluționare a crizei 
actuale din Cehoslovacia. Ma
rea Adunare Națională își ex
primă încrederea deplină în 
capacitatea poporului frate 
cehoslovac, a partidului său 
comunist și a guvernului țării, 
a organelor alese în mod legal 
și constituțional de a rezolva 
cu succes problemele interne 
ale dezvoltării socialismului în 
Cehoslovacia, de a învinge 
greutățile care s-au creat, de 
a asigura mersul înainte al 
patriei lor pe calea socialis
mului și comunismului.

Marea Adunare Națională 
cheamă în aceste zile pe toți 
oamenii muncii, clasa munci
toare, țărănimea, intelectuali
tatea, întregul popor să-și în
zecească eforturile pentru rea
lizarea programului de dez
voltare multilaterală a țării 
elaborat de partid și guvern, 
pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini ale construcției socia
lismului, pentru dezvoltarea 
economiei, științei, culturii, 
artei, pentru realizarea . poli
ticii partidului de ridicare a 
nivelului de trai al maselor, 
de înflorire a națiunii noastre 
socialiste.

Marea Adunare Națională 
reafirmă voința fermă a parti
dului și guvernului, a forului 
suprem al țării de a face totul 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a operei de edifica
re a socialismului, punînd Ia 
baza întregii noastre vieți so
ciale principiile democratis
mului socialist, care asigură 
participarea activă a tuturor 
cetățenilor la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe a țării, la rezolvarea 
treburilor statului, împlinirea 
multilaterală a personalității 
fiecăruia corespunzător princi
piilor umanismului socialist, 
valorificarea energiei, talentu
lui și capacității fiecărei per
soane în folosul societății, al 
patriei socialiste.

Ne exprimăm convingerea 
că poporul nostru nu-și va 
precupeți eforturile pentru 
realizarea acestor sarcini, își 
va strînge și mai puternic rîn- 
durile în jurul conducerii de 
partid și de stat, făcînd zid în 
apărarea cuceririlor noastre 
revoluționare, a independenței 
și suveranității patriei. Suve
ranitatea și independența na
țională sînt bunuri neprețuite, 
pe care poporul român, în 
frunte cu partidul comunist, 
le-a cucerit prin lupte și jertfe 
grele, Ia capătul unui drum 
istoric zbuciumat. Ele sînt cu
ceriri fundamentale ale orîn
duirii socialiste, la care oame
nii muncii, întregul popor țin 
ca Ia propria lor viață, căci 
de ele depind însăși viața, în
suși viitorul lor.

Tocmai de aceea politica 
promovată de partid și guvern 
este îmbrățișată cu încredere 
și atașament nețărmurit de 
toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, de în
treaga noastră națiune socia
listă, este considerată de po
porul român ca expresia fidelă 
a năzuințelor și aspirațiilor 
sale fundamentale, a intere
selor supreme atît ale genera
țiilor de azi cît și ale celor de 
mîine ale patriei noastre. în
făptuind neabătut această po
litică, poporul român își înde
plinește îndatorirea sfîntă față 
de patria noastră socialistă, 
precum și obligațiile sale in
ternaționaliste de detașament 
activ al frontului revoluționar 
antiimperialist mondial, obli
gațiile față de cauza unității 
țărilor socialiste, a colaborării 
și prieteniei tuturor popoare
lor, a păcii și securității în 
întreaga lume.

poporului în cel mai înalt for al 
țării, își exprima adeziunea fer
mă și deplină față de politica 
marxist-leninistă, clarvăzătoare a 
partidului și guvernului, întrylotui 
corespunzătoare intereselor funda
mentale ale națiunii noastre so
cialiste, internaționalismului so
cialist, cauzei păcii și securității 
în lume.

puvîntul de închidere a se
siunii a fost rostit de tovarășul 
Stefan Voitec.

★
Lucrările sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale au 
fost urmărite de milioane de 
cetățeni ai țării prin intermediul 
posturilor noastre de radio și 
televiziune.
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Li© rârile sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale
Cuvîntul deputatului

DUMITRU BALALIA
Am ascultat cu deosebită a- 

tenție Proiectul de Declarație 
a Marii Adunări Naționale, 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de mare 
importanță, care arată prin
cipiile pe baza cărora noi în
țelegem să dezvoltăm relațiile 
cu toate țările, să ne aducem 
contribuția la întărirea coeziu
nii țărilor socialiste. Consider 
că această declarație exprimă 
cu fidelitate politica consec
ventă a partidului și statului 
nostru, interesele vitale ale 
poporului nostru, ale genera
țiilor de azi și de mîine, co
respunde intrutotul interese
lor cauzei socialismului și 
păcii. De aceea, vă rog să-mi 
permiteți ca. de la această 
înaltă tribună, să exprim to
tala mea adeziune față de po
litica internă și externă a 
partidului nostru, față de De
clarația supusă astăzi dezba
terii și aprobării.

Principiile care stau la baza 
Proiectului de Declarație a 
Marii Adunări Naționale și-au 
găsit o largă confirmare în ac
tivitatea depusă de statul nos
tru, în eforturile perseverente 
de a așeza relațiile de tip nou 
pe temelii solide. Partidul Co
munist Român consideră că 
modul in care se desfășoară 
construcția noii orinduiri in 
fiecare țară socialistă, succese
le obținute, perfecționarea re
lațiilor sociale, adîncirea de
mocrației, precum și felul în 
care sînt organizate raportu
rile cu alte țări au o mare 
importanță națională și inter
națională. Cu cit fiecare țară 
socialistă își dezvoltă eco
nomia. industria și agricul
tura. cu cît obține succe
se mai mari !n ridica
rea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, 
cu cît adincește democrația 
socialistă, cu atît se întărește 
sistemul mondial socialist în 
ansamblul său, crește forța de 
influențare a ideilor socialis
mului. N umai manifestîn- 
du-se încredere în politica ela
borată de un partid fră
țesc, respectîndu-se principiul 
neamestecului în treburile 
interne se pot asigura ra
porturi bazate pe *țtimă și 
încredere reciprocă. Orice 
ingerință din afară, pre
siunile de orice natură nu pot 
duce decît la adîncirea diver
gențelor, prejudiciază cauzei 
unității, lată de ce după pă
rerea partidului și statului 
nostru respectarea neabătută a 
principiilor independenței și 
suveranității, egalității în 

: drepturi, neamestecului în tre
burile interne, întrajutorării 
tovărășești și avantajului re
ciproc formează legea de 
neclintit a raporturilor dintre 
statele socialiste, calea sigură 
a consolidării coeziunii siste
mului socialist mondial.

Socialismul a devenit idea
lul de luptă a sute de milioa
ne de oameni ai muncii de pe 
toate continentele pentru că el 
se întemeiază pe principiile de 
deplină echitate socială, pen
tru că — pentru prima oară în 
lume — această orînduire so- 
cial-economică creează con
diții în vederea dezvoltării 
libere și independente a po
poarelor. pentru valorificarea 
superioară a resurselor natu
rale și afirmarea .multilaterală 
a personalității omului.

Noi nu putem privi cu îngă
duință ingerințele fără prece

Cuvîntul deputatului 

TRAIAN IONAȘCU
Stimate tovarășe Președinte, 
Stimați tovarăși deputați și 

deputate,

Proiecțul de Declarație ce-1 
discutăm proclamă principiile 
care trebuie să guverneze nea
bătut relațiile dintre țările so
cialiste, ca și dintre toate sta
tele din lume, respectarea in
dependenței și suveranității 
naționale, deplina egalitate în 
drepturi, neamestecul în tre
burile altuia și avantajul re
ciproc.

Pătrunderea trupelor celor 
cinci state socialiste pe terito
riul cehoslovac constituie o 
deosebit de gravă încălcare a 
suveranității Republicii Socia
liste Cehoslovace, deoarece su
veranitatea constă îo dreptul 
unui stat de a-și soluționa 
după propria apreciere. în 
chip liber, toate problemele de 
natură internă sau externă, 
fără a aduce atingere norme
lor dreptului internațional.

Așadar. ' alegerea căilor de 
construire a socialismului șj 
apoi a comunismului aparține 
statului și poporului ceho
slovac, după cum această ale
gere aparține oricărui stat, 
oricărui popor. Nici un stat nu 
se poate amesteca, spre a in
fluența sau impune soluții în 
liberul exercițiu al suverani
tății altui stat.

Acest principiu al neinter
venției — interzicînd ameste
cul unuia sau mai multor state 
în soluționarea unor probleme 
interne sau externe ale unui 
alt stat ori popor — condam
nă, deci, intervenția, tocmai 
pentru că’aceasta este o încăl
care a suveranității naționale, 
a egalității suverane a state

dent in treburile interne ale 
unui sfat suveran, încălcarea 
principiilor fundamentale care 
stau la baza relațiilor între 
state. Nici un fel de justifi
cări și pretexte îmbrăcate în 
fraze despre pretinsa „înde
plinire a datoriei internaționa
liste sfinte" sau despre „ma
rea grijă pentru apărarea și 
consolidarea cuceririlor revo
luționare ale socialismului" nu 
pot masca realitatea, nu pot 
absolvi de răspundere pe cei 
care au recurs la intervenția 
cu forța armată. Lumea și is
toria ne judecă nu numai 
după principiile pe care le 
proclamăm, oricît de deschi
zătoare de drumuri ar fi ase
menea principii, ci mai ales 
după felul cum acționăm pen
tru traducerea lor în viață, 
după mijloacele pe care le fo
losim. Dacă judecăm cinstit, 
acțiunea săvîrșită de cele cinci 
țări împotriva unui stat fră
țesc. a dat ea insăși apă la 
moară imperialismului, pro
pagandei burgheze.

Partidul și statul nostru 
și-au cîștigat un bine meritat 
prestigiu pentru felul cum mi
litează — cu fermitate și înalt 
devotament — pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă, 
pentru apropierea popoarelor 
din țările socialiste. pentru 
întărirea continuă a prieteniei 
dintre țări, pentru întărirea 
solidarității internaționale a 
comuniștilor, a tuturor forțe
lor progresiste, antiimperia- 
liste.

Această politică se bucură 
de aprobarea unanimă a po
porului român. Cetățenii din 
circumscripția pe care îi re
prezint, numeroși oamgni ai 
muncii din județul Prahova, 
m-au rugat să transmit Marii 
Adunări Naționale încrederea 
lor deplină în conducerea de 
partid și de stat, în justețea 
politicii noastre interne și in
ternaționale. hotărîti fiind să 
nu precupețească nici un efort 
pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei, pentru desă
vârșirea construcției socialiste. 
De asemenea. îngăduiți-mi să 
transmit secretarului general 
al Comitetului Central a) 
partidului, președintele Consi
liului de Stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea 
unuia dintre detașamentele de 
frunte ale tării în lupta pen
tru libertate și progres — de
tașamentul petroliștilor — din 
partea tuturor locuitorilor ju
dețului Prahova, cele mai 
calde mulțumiri pentru efor
turile neabătute pe care le 
depune ca toate acțiunile 
partidului și statului să cores
pundă pe deplin năzuințelor 
poporului, cerințelor înfloririi 
continue a națiunii noastre so
cialiste.

întregul nostru popor face 
zid în jurul Comitetului Cen
tral. este hotărît să apere in
dependența și suveranitatea 
țării, cuceririle revoluționare 
ale poporului.

Apreciez că principiile ex
primate în proiectul de De
clarație a Marii Adunări Na
ționale corespund pe deplin 
intereselor poporului nostru, 
ale Dăcii și progresului. Să 
facem totul, stimați deputați, 
ca politica marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru să 
fie transpusă in viață. con
vinși că astfel servim mărea
ța cauză a omenirii muncitoa
re — comunismul.

lor, a dreptului popoarelor, de 
a-și hotărî singure destinul 
lor.

în cuvîntarea pe care a ros
tit-o acum cîteva zile la festi
vitatea de la Academia Mili
tară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, amintind principii
le care stau la temelia relații
lor dintre statele socialiste, ca 
state libere, suverane, egale 
în drepturi și fără puterea 
de a interveni unul în trebu
rile altuia — a reamintit și 
caracterul cooperării militare 
a țârilor socialiste de a fi fost 
și de a fi „îndreptată împotri
va primejdiei agresiunii impe
rialiste din afară, pentru a 
zădărnici orice atac din par
tea forțelor imperialismului la 
adresa suveranității și inte
grității teritoriale a statelor 
socialiste**.

Tntr-adevăr, principiile pe 
care se întemeiază Tratatul de 
la Varșovia — așa cum se 
arată în preambulul și în arti
colul 5 al acestui Tratat — 
sînt: respectarea reciprocă a 
independenței și suveranității 
statelor, neamestecul în tre
burile interne, apărarea inte
grității teritoriale. Iar, în art. 
1 al aceluiași Tratat, se stipu
lează expres că părțile con
tractante se obligă ca, în con
formitate cu Carta Națiunilor 
Unite să se abțină, în relațiile 
lor internaționale, de la ame
nințarea cu forța sau folosirea 
ei și să-și rezolve litigiile lor 
internaționale prin mijloace 
pașnice. Prin activitatea tutu
ror membrilor săi. Tratatul de 
la Varșovia trebuie să cores
pundă principiilor care guver
nează relațiile dintre țările so
cialiste, să îndreptățească me

nirea acestui tratat de a fi un 
pact de asistență mutuală cu 
caracter defensiv, ce funcțio
nează pe calea consultărilor și 
a luării de măsuri comune, în
temeiate pe consimțămîntul 
tuturor părților contractante, 
pe respectarea egalității suve
rane a statelor membre, a 
principiului neintervenției în 
treburile lor interne.

Acestea sînt cîteva din pu- 
ternicile temeiuri de drept in

Cuvîntul deputatului

ȘTEFAN
Tovarăși deputați și deputate.

Aș dori ca de la această 
înaltă tribună să exprim mi» 
dria Clasei noastre "’uncitoaie. 
a întregului nostru popor 
Pțf™ cl-ap'etU1 de'3' cumpănă 
Clntru cauza socialismului 
mondial. Part^P’^clariU- 
tru reafirma cu toata clante 
tea principiile denec11" 
tit marxist-lemniste. Pe 
care trebuie să se bazeze re
lațiile dintre statele «analiste. 
vJnrimind aceasta poziție. 
oarUdu și statul nostru își n- depl'inesc^ o înaltă îndatorire 
internationalist fat ‘ 
ooDoarele tuturor țarilor so 

fată de clasa munci
toare internaționala, fața ae 
partidele comuniste și munc -

Eh 

de eliberare de sub jugu

cearea Să° triumt 'ideal“rile co
munismului. drepturile popoa 
^încrederea în forța morală 
,i noUtică a maselor. în capacitatea fiecărui partid comu- 
Mst de a conduce poporul pe "alea construirii noii orîn- 
duiri este o condiție de bază 
a internaționalismului. înter 
naționalismul socialist nu £ 
poate împăca cu nici un “L 
amestec în treburile intern* 
ale popoarelor șl paradelor 
cu Încălcarea suveranității Ș 
in?aT de "cesiunea la care 
au uectt trupele străine pe 
teritoriul cehoslovac —■ acțiun 
care nu are nici un teme! - 
înseamnă mil
care? Comunistă și muncito- 
rească internațională, pentr.

lovitură grea pe care i™Peria_ 
lismul nu se va sfii s-o ex 
P Ame“ecul în tuburile in
terne, impunerea șub’ Pre“ 

t™XOiidaaltrinteUriUn:S 

partidului care o con^uce^Țce pot fi apreciate de către or e 
muncitor conștient de către 
orice comunist, altfel decit 
un act rușinos.

Ca forță conducătoare în 
Statul nostru socialist clasa 
muncitoare este 
cea mai ferma a “Pira^ 
întregului popor. Ea aduce 
aportul cel mai însemnat la 
edificarea noii orînduiri. 
mintea Și CU mîinile sale, după ®âj luptat să năruie puterea

Cuvîntul deputatului 

MIRON NICOLESCU
Principiile care călăuzesc 

relațiile internaționale ale Ro
mâniei, expuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cuprinse 
în Proiectul de Declarație al 
Marii Adunări Naționale ex
primă imperative majore ale 

ternațional ale Proiectului de 
declarație supus dezbaterii 
noastre și pe care am convin
gerea că îl vom adopta cu 
toată fermitatea, în scopul de 
a contribui, la dezvoltarea unor 
relații prietenești, de colabo
rare frățească între țările so
cialiste, ca și în scopul elimi
nării divergențelor și al întă
ririi unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și mun
citorești.

TRIPȘA
exploatatorilor. înalță uzine și 
orașe, muncește cu întreaga 
energie să ridice țara pe trep
tele înalte ale progresului și 
civilizației. Fiecare realizare 
a poporului nostru condus de 
avangarda clasei muncitoare. 
Partidul Comunist Român, ne 
este scumpă ca lumina ochi
lor. noi am înfăptuit-o pentru 
că am devenit stăpîni ai 
acestei țări, am devenit cu 
adevărat poporul suveran.* de
plin suveran întîiași dată în 
istoria României. Muncitori, 
țărani, intelectuali, poporul 
întreg, eliberat de exploatare 
știe foarte bine că această su
veranitate este garanția li
bertății și progresului. Cum 
am putea îngădui sâ fie știr
bită sau încălcată? Ar însem
na sâ îngăduim știrbirea sau 
încălcarea uneia dintre cele 
mai mari cuceriri ale luptei 
noastre revoluționare.

Așa cum au știut să înfăp
tuiască revoluția socialistă, 
oamenii muncii din tara noas
tră, strîns uniți în jurul par
tidului, a Comitetului său Cen
tral, vor ști să apere fără șo
văire patria socialistă, intre 
hotarele căreia prind viață 
năzuințele noastre socialiste

Aprob cu toată convingerea 
Declarația Marii Adunări Na
ționale. Noi, muncitorii, con
damnăm încălcarea suverani
tății Cehoslovaciei socialiste și 
asigurăm clasa muncitoare ce
hoslovacă, Partidul său co
munist, popoarele Cehoslova
ciei, de încrederea, sprijinul, 
solidaritatea noastră interna
tionalists. Cerem retragerea 
imediată a trupelor străine de 
pe teritoriul Republicii Socia
liste Cehoslovace, respectarea 
dreptului inalienabil al po
poarelor și partidului din țara 
frățească de a rezolva proble
mele interne ale dezvoltării 
socialiste fără nici un amestec 
din afară.

Sînt pe deplin de acord cu 
măsurile destinate apărării 
cuceririlor noastre revoluțio
nare. Partidul Comunist și gu
vernul României, strîns legate 
de popor, au dovedit și de a- 
ceastă dată cea mai înaltă 
răspundere față de cauza so
cialismului în lume, față de 
destinele țării, au dat cea mai 
desăvîrșită expresie voinței și 
aspirațiilor poporului.

Ca muncitor oțelar, imi ex
prim sentimentele de totală 
adeziune față de politica justă 
a partidului și dau o înalta 
apreciere activității condu
cerii sale, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care este 
un luptător neobosit pentru 
întărirea unității dintre parti
dele comuniste și muncitorești, 
pentru promovarea principii
lor marxist-leniniste în rela
țiile dintre popoare și state.

lumii contemporane. Atitudi
nea consecvent militantă față 
de aceste principii reprezintă 
contribuția țării noastre, a 
partidului nostru comunist, la 
protesul marilor prefaceri so

ciale pe care-1 străbate în pre
zent omenirea.

Pentru normalizarea relați
ilor internaționale, și, în gene
ral a situației pe arena mon
dială, o însemnătate deosebită 
o are înlocuirea legii forței cu 
forța legii, cerință elementară 
a independenței și suverani
tății naționale. Independența 
unui stat presupune ca el să 
hotărască liber în toate pro
blemele sale interne și ex
terne, presupune respingerea 
oricărui amestec din afară. In 
lumina acestor cerințe, este de 
neconceput ca state socialiste 
să încalce prin forță dreptu
rile unui alt stat socialist, să 
intervină cu brutalitate în tre
burile sale interne.

De aceea, vreau să aduc aici, 
de la această înaltă tribună, 
adeziunea totală a Academiei, 
a membrilor săi, a celor peste 
2 000 de lucrători științifici din 
institutele sale, la acțiunile 
întreprinse cu promptitudine 
și hotărîre de partidul și gu
vernul țării, în legătură cu 
evenimentele grave ce se pe
trec în Cehoslovacia.

In momente ca acestea, în 
care judecata simplă ca și lo
gica sînt incapabile să explice 
acțiunile nejustificate prin ni
mic a celor cinci țări socialis
te, iar glasurile ce proclamau 
la Praga fidelitatea față de sis
temul socialist și hotărîrea de 
a porni cinstit Ia construirea 
mai departe a societății socia
liste in țara lor prin' înlătu
rarea greșelilor trecutului, a- 
ceste glasuri au fost înăbușite 
de huruitul tancurilor și de 
bîzîitul avioanelor în vizită 
neașteptată și necerută.

Sîntem mîndri că partidul 
nostru în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. guvernul 
țării și întreaga conducere de 
stat dau dovadă de fermitate 
și de curaj în dezaprobarea 
acțiunii de intervenție armată 
a celor cinci state în Ceho
slovacia. intervenție care con
stituie o mare primejdie pen
tru pacea în Europa și o gravă 
lovitură dată nobilelor idei ale 
socialismului.

Cuvîntul

VIOREL
Tovarăși deputați și depu

tate,
Declarația Marii Adunări 

Naționale cu privire la princi
piile de bază ale politicii ex
terne a Republicii Socialiste 
România, aflată astăzi în dez
baterea noastră, reafirmă 
ideile care, de foarte multă 
vreme, s-au aflat neîntrerupt 
la baza politicii externe a par
tidului și statului nostru. Noi 
nu. definim aici o politică 
nouă, ci cerem respectarea 
unor principii fără de care nu 
se poate vorbi de colaborarea, 
cooperarea și prietenia țări
lor socialiste, principii pe care, 
cel puțin în vorbe, nimeni nu 
le contestă.

Cît privește faptele con
crete. ele sînt. din nefericire, 
în aceste zile, mai ales, în 
contradicție cu principiile. în- 
tr-o țară suverană, în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, 
împotriva voinței poporului ei 
și a instituțiilor sale constitu
ționale, împotriva voinței for
ței sale conducătoare, Partidul 
Comunist din Cehoslovacia și 
Comitetul său Central, au in
trat nechemate și nedorite, 
trupe străine.

Mintea noastră nu poate în
țelege și, mai ales, nu poate 
accepta ca cinci țări socia
liste să intervină armat într-o 
altă țară socialistă, și încă la 
adăpostul lozincilor despre a- 
părarea socialismului, lozinci 
pe care le acoperă. în auzul 
omenirii întregi, uruitul șeni
lelor blindate. Nicăieri și 
niciodată în lume, baionetele 
n-au reușit să facă drum idei
lor, dar. adeseori, au reușit să 
sape gropi pentru idei. Asta

Este foarte trist că trebuie 
să ne exprimăm aici protestul 
împotriva ocupării unei țări 
socialiste de către alte țări so
cialiste, la adăpostul unui pact 
care a fost încheiat cu scopul 
de a apăra țările socialiste îm
potriva unei agresiuni impe
rialiste.

Față de situația creată în 
Cehoslovacia, pentru apărarea 
cauzei socialismului și a păcii 
in lume, se impune retragerea 
imediată și necondiționată a 
trupelor străine. Popoarele 
Cehoslovaciei au dreptul su
veran de a-și hotărî singure 
soarta, de a decide ele însele 
asupra măsurilor pe care le 
socotesc necesare pentru dez
voltarea socialismului în țara 
lor.

Nimeni pe lume nu poate să 
le silească să facă altfel decît 
le dictează interesele lor, lupta 
lor pentru socialism.

Tovarăși, sîntem chemați 
aici să punem sigiliul adeziunii 
poporului pe care 11 reprezen
tăm, pe declarația care va tre
bui să definească cu claritate 
poziția noastră față de natura 
relațiilor cu țările socialiste și 
principiile care să stea-la-baza 
acestor relații, șă sublinieze 
protestul nostru hotărît, și tot 
atît de hotărîta noastră voință 
de a desfășura cu și mai mult 
elan munca de construcție a 
societății socialiste in țara 
noastră, pe căile pe care ni 
le-a indicat partidul de a 

■apăra cu dîrzenie munca noas
tră, cuceririle noastre, . ființa 
noastră națională.

Dați-mi voie să-mi exprim 
în încheiere dorința ca actul 
de aprobare a declarației să 
apară ca o comuniune solemnă 
a aleșilor poporului cu parti
dul și guvernul țării, un act 
de unire a întregii țări într-o 
singură voință, aceea de cons
truire a societății socialiste în- 
tr-un climat de demnitate 
umană, de libertate în alege
rea căilor proprii, de încre
dere în forța noastră politică 
conducătoare, Partidul Comu
nist Român și Comitetul său 
Central, în frunte cu Secreta
rul nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

deputatului

UIBARU
v-o spune un țăran care știe 
ce poate răbda și ce nu poate 
răbda pămîntul.

Noi toți, în țara aceasta, iu
bim și respectăm Cehoslovacia 
socialistă. Partidul nostru, con
ducerea partidului, guvernul 
țării, au sprijinit de la în
ceput procesele înnoitoare care 
se desfășurau acolo, din iniția
tiva partidului comunist și cu 
participarea reală, democratică 
și entuziastă a majorității ab
solute a cehilor și slovacilor.

Dacă am accepta interven
ția în treburile interne ale ță
rilor socialiste, dacă dezbate
rea problemelor între partide 
egale în drepturi și îndato
riri va fi înlocuită, fie și nu
mai o singură dată, cu argu
mentul, compromis de cînd e 
lumea, al dreptului celui mai 
tare, nu ne vor ajunge toți anii 
vieții noastre pentru a resta
bili prestigiul știrbit al socia
lismului.

Dacă astăzi, aici, noi afir
măm răspicat, așa cum parti
dul și statul nostru au făcut-o 
mereu, dreptul popoarelor so
cialiste de a-și hotărî singure 
căile de dezvoltare, o facem 
pentru că este în interesul 
fundamental al mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, al unității sale, să se 
pună capăt amestecului în tre
burile interne ale unei țări 
sau alteia. Cum spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu mul
țimilor adunate în fața Comi
tetului Central trebuie, o dată 
pentru totdeauna, să restabilim 
încrederea în marxism-leni
nism.

Sînt De de-a întregul de 
acord, și nu cred că ar putea 

exista în România socialistă 
un singur om de bună cre
dință care să nu fie. de acord, 
cu cele spuse la această tri
bună de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu Declarația care 
a fost supusă dezbaterii Ma
rii noastre Adunări Naționale.

La baza relațiilor între țări
le socialiste, între partidele co
muniste și muncitorești, la 
baza unității necesare a fron
tului socialist, antiimperialist, 
trebuie să fie, definitiv așeza
te, principiile respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
neamestecului in afacerile in
terne, a respectării dreptului 
fiecărui partid comunist de a 
conduce construcția socialis
mului pe căile, în formele, și 
cu metodele specifice țării sale.

Dacă în aceste momente 
grele, tovarăși deputați și de
putate, avem tot dreptul să 
ținem fruntea sus, aceasta se 
întîmplă pentru că partidul 
nostru, statul nostru, au pro
movat și au militat consec
vent pentru aceste principii. 

\ fierbinte îmbrățișate de clasa 

Cuvîntul deputatului
CONSTANTIN DRĂGAN

Stima(i tovarăși deputați. In Declarația dată publici-
Sinteni chemați să dezba- tății astăzi. Comitetul Execu

te™ probleme de însemnătate 
excepțională nu numai pen
tru poporul român, dar și pen
tru întreaga societate socia
listă.

Declarația prezentată în fața 
Mani Adunări Naționale ex
primă cu o consecventă con
tinuitate cu politica dusă 
neabătut de partidul nostru co
munist, de guvernul țării pen
tru întărirea prieteniei și a- 
lianței frățești dintre țările so
cialiste, pentru consolidarea u- 
nității sistemului socialist mon
dial. pentru asigurarea coeziu
nii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Este 
reafirmată fără echivoc hotări- 
rea partidului și statului nos
tru de a milita și pe viitor 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările socialiste, cu 
celelalte state. în interesul Ro
mâniei, al sistemului socialist 
mondial, al cauzei socialismu
lui Și păcii in lume.

întreaga politică internațio
nală a României, a Partidului 
Comunist Român, susținut cu 
entuziasm și fermitate de în
tregul nostru popor este axată 
pe coordonatele principiilor in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecului în a- 
f aceri le interne, egalității de
pline în drepturi. întrajutoră
rii tovărășești. Decurgînd or
ganic* din învățătura marxist- 
leninistă. din însăși esența so
cialismului, aceste principii se 
bucură de o recunoaștere una
nimă. Ele își dovedesc întrea
ga eficiență numai dacă în 
practica relațiilor reciproce 
sînt respectate cu fermitate de 
toate țările socialiste, de toate 
partidele comuniste și munci
torești. Numai pe baza aces
tor principii se pot găsi cele 
mai corespunzătoare căi de re
zolvare a. deosebirilor de pă
reri ce pot apărea, se asigură 
sporirea continuă a forței de 
atracție a socialismului în 
lume.

Sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale arc 
loc intr-un moment greu pen
tru poporul frate cehoslovac 
pentru cauza păcii în Europa 
și în lume, pentru evoluția 
mișcării comuniste și muncito
rești. Ocuparea militară a 
Cehoslovaciei — stat socialist, 
suveran și independent — de 
către trupele unor țări socia
liste este un act incompatibil 
cu etica relațiilor dintre sta
tele socialiste, cu normele 
dreptului internațional și con
stituie o grea lovitură pentru 
prestigiul socialismului, pen
tru cauza unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Poporul român, sindicatele, 
întreaga opinie publică din 
țara noastră dezaprobă acest 
act. cu nimic justificat. în
dreptat împotriva unui popor 
care-și afirmă hotărîrea ne
strămutată de a urma neabă
tut principiile socialismului, 
politica Partidului Comunist 
Cehoslovac de înlăturare a 
greșelilor trecutului, de per
fecționare a vieții sociale si 
de stat.

Cuvîntul

KOVÂCS
Tovarășe deputate și to

varăși deputați.

Intr-un moment de o deo
sebită însemnătate și răspun
dere istorică, Marea Adunare 
Națională dă o nouă și înaltă 
prețuire politicii externe a 
partidului și guvernului nos
tru. polifică izvorîtă din ferma 
noastră hotărîre de a cons
trui socialismul potrivit dorin
ței și aspirațiilor poporului, 
de a-1 construi cu cît mai 
multă * eficiență, și de a ne 
aduce în același timp propria 
contribuție la. întărirea siste
mului mondial socialist, la 
triumful ideilor socialismului și 
comunismului în întreaga 
iume.

Sîntem convinși că pe 
această cale putem înainta cu 
pași hotărîți și siguri, obținînd

muncitoare, de intelectualita
tea noastră, de țărănimea ro- 
.mână care a plătit secole la 
rînd libertatea gliei strămo
șești cu propriul său sînge.

Vreau să mulțumesc aici, ca 
deputat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii de par
tid și de stat, pentru clarvi
ziunea și sinceritatea cu care 
au asigurat țara că și de acum 
încolo conducerea partidului și 
statului va apăra neclintit a- 
ceastă linie politică profund 
marxist-leninistă și pe care o 
înțelege nu numai cu mintea, 
dar și cu inima, fiecare cetă
țean al României socialiste. Și 
vreau, la rîndul meu, să trans
mit aici, în forul suprem al 
țării, asigurarea că bărbații și 
femeile pe care-i reprezint, 
români, maghiari și germani, 
sînt gata să apere, cu toate 
puterile lor. cuceririle revolu
ționare ale României socialiste, 
independența și suveranitatea 
României, dreptul României 
de a-și aduce propria sa con
tribuție la victoria socialismu
lui și păcii, la victoria comu
nismului în lume.

tiv al Conșthului Central
Uniunii Generale a Sindicate
lor afirmă din nou hotărîrea 
sindicatelor din țara noastră 
de a contribui la întărirea u- 
nității de monolit a poporului 
nostru în jurul partidului, a 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de a dovedi, prin 
munca lor avîntată, că sînt 
gata să îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile lor profe
sionale și, în același timp, de 
a face totul pentru a-și aduce 
din plin contribuția la apăra
rea suveranității și integrită
ții patriei noastre socialiste. în 
numele celor aproape 5 mili
oane de membri ai săi. Consi
liul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia își însușește întrutotul 
și sprijină fără rezerve conți
nutul Declarației prezentate as
tăzi în fața Marii Adunări Na
ționale.

Considerăm hotărîrea de a 
se trece la constituirea gărzi
lor formate din muncitori, ță
rani și intelectuali drept o 
măsură necesară și oportună, 
care va da posibilitatea oame
nilor muncii să-și aibă unită
țile lor armate la locul de 
muncă, să poată contribui la 
nevoie la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
nostru.

Animate de înalte principii 
ale internaționalismului socia
list. sindicatele din România 
își exprimă solidaritatea fră
țească cu sindicatele din Ceho
slovacia, cu clasa muncitoare, 
cu toți oamenii muncii din a- 
ceastă țară socialistă frățească 
și au ferma convingere că se 
vor găsi căile cele mai cores
punzătoare pentru rezolvarea 
situației grave care s-a creat.

Alături de partidul nostru 
comunist, de guvernul țării, 
cerem retragerea imediată a 
trupelor străine de pe terito
riul Cehoslovaciei, asigurarea 
condițiilor pentru ca cei in
vestiți de partid cu înalta lui 
încredere, precum și organele 
constituționale ale statului 
să-și poată îndeplini atribuții
le, pentru ca poporul ceho
slovac să-și rezolve proble
mele interne singur, fără nici 
un amestec din afară. Avem 
deplină încredere în opțiunea 
socialistă nestrămutată a po
poarelor Cehoslovaciei. în ca
pacitatea Partidului Comunist 
Cehoslovac de a conduce ma
sele largi ale oamenilor mun
cii pe drumul dezvoltării și 
perfecționării continue a so
cietății socialiste.

Exprimînd încă o dată de
plina adeziune a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România față 
de politica partidului și statu
lui nostru, votez cu toată în
crederea Declarația Marii A- 
dunări Naționale, convins că 
aceasta servește intereselor 
fundamentale ale poporului 
român, independenței și suve
ranității statului nostru, cau
zei socialismului și păcii în 
lume.

deputatului 

GYORGY
rezultate trainice, numai 
atunci cînd fiecare țară res
pectă principiul independenței 
și suveranității naționale, cînd 
relațiile dintre țările socialiste 
se dezvoltă pe baza neameste
cului în treburile interne și 
a încrederii reciproce tovără
șești. întregul nostru popor 
este unanim în convingerea 
că nimeni altul nu are com- 
peten.ța și dreptul de a deter
mina linia politică, formele și 
metodele construcției socia
liste într-o țară s-au alta, 
decît exclusiv partidul mar- 
xist-leninist din țara respec
tivă. Orice formă a imixtiunii 
în treburile interne ale 
vreunei țări socialiste nu poate 
decît să adîncească divergen
țele care au subminat unita

(Continuare in pag. a I\7~a)
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tea mișcării comuniste inter* 
naționale, să aducă mari pre
judicii mișcării muncitorești 
și să dea, totodată, apă la 
moară forțelor imperialiste. 
In mod consecvent partidul și 
guvernul nostru au susținut șl 
«us'in cu tărie că problemele 
divergent? in relațiile dintre 
țările socialiste, respectiv 
dintre pari;dele comuniste și 
muncitorești, pot fi soluționate 
in mod rezonabil numai pe
baza unor discuții bilaterale 
sau multilaterale, bazate pe
încredere reciprocă și respect 
tovărășesc, dar nicidecum prin 
presiuni externe și cu atît mai 
p-.țin prin forța armată, me
tode care reprezintă grave în
călcări ale independenței și 
suveranității popoarelor, ale 
egalității in drepturi.

Nimic nu poate justifica 
nici măcar ideea unei inter
venții armate ale unor țări 
socialiste in treburile intern» 
ale unei țări socialiste frățești, 
cum e cazul Cehoslovaciei. 
Comitetul Central al partidului 
nostru, Consiliul de Stat și gu
vernul țării au analizat situa
ția deosebit de gravă creată 
în urma imixtiunii armate și 
Comunicatul dat publicității a 
precizat în modul cel mai clar 
și fără echivoc punctul nostru 
de vedere, profund principial, 
izvorît din adînca dorință de 
a ne aduce contribuția Ia cau
za unității și solidarității in
ternaționaliste a tuturor țărilor 
socialiste.

Noi ne situăm pe poziția că 
in relațiile dintre țările socia
liste trebuie să se afirme șl 
să se restabilească normele 
leniniste ale principiilor inde
pendenței, suveranității, nea
mestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și res
pectului reciproc. In rîndurile 
poporului a stîmit un ecou 
profund cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la impresionantul miting al 
oamenilor muncii din Capi
tală.

Toți comuniștii, toți cetă
țenii patriei noastre s-au Iden
tificat cu principiile expuse

Cuvintul deputatului

EMIL
Expunerea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și Declarația Ma
rii Adunări Naționale sub
liniază încă odată, cu deo
sebită tărie, principiile 
fundamentale ale politicii ex
terne promovate de Partidul 
Comunist Român, de guvernul 
țării noastre. Republica So
cialistă România militează 
consecvent cu perseverență 
pentru respectarea în relațiile 
internaționale a dreptului 
sfînt al fiecărui popor de a 
dispune singur de propria 
soartă, de a-și organiza viața 
corespunzător intereselor nă
zuințelor sale vitale.

Poporul nostru, care a lup
tat din greu în decursul veacu
rilor pentru independența și 
suveranitatea sa națională, 
consideră dreptul fiecărei na
țiuni de a fi deplin stăpînă pe 
propriul său destin, un drept 
sfînt, inalienabil. Istoria a de
monstrat că încălcarea acestui 
drept, oriunde și sub orice 
formă, nu poate să aibă altă 
urmare decît înrăutățirea ra
porturilor între popoare, a re
lațiilor internaționale, primej
duirea păcii generale.

Pentru socialism, respecta
rea independenței naționale a 
fiecărui stat socialist este cri
teriul esențial ce decurge în 
mod organic din însăși esența 
noii orînduirî a principiilor 
internaționalismului socialist. 
In acest spirit au acționat și 
acționează partidul și guver
nul țării noastre în relațiile cu 
țările socialiste, în activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
pentru întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii Uzinei „Tractorul” dîn 
Brașov au aprobat și aprobă 
cu însuflețire politica externă 
marxist-leninistă a partidului 
și guvernului. împreună cu 
întregul popor ei își exprimă 
încrederea deplină în capaci
tatea clasei muncitoare din 
Cehoslovacia, a popoarelor din 
Cehoslovacia, a partidului lor 
comunist, de a rezolva pro
blemele ce le stau în față 
pentru asigurarea triumfului 
socialismului în țara lor.

Conducerea legală a Re” 
publicii Socialiste Cehoslovace, 
organele conducătoare ale 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia alese în mod pe deplin 
democratic, organele conducă
toare ale statului, alese pe 

de tovarășul Ceaușescu. apro 
bind cu deplină convingere 
măsurile adoptate de Comite
tul Central al Partidului, Con
siliul de Stat și guvernul țării.

Putem spune, tovarăși, că 
poporul nostru — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — dă dovadă de 
unitate și coeziune Indestruc
tibile în aceste clipe grele. El 
Iși stringe și mai mult rîndu
rile In jurul conducerii de 
partid și de stat, pentru a asi
gura cu cea mai mare fermi
tate condițiile necesare con
strucției socialismului în pa
tria noastră dragă, apărînd in
dependența și suveranitatea 
țării, dreptul său sacru de a 
hotărî de sine stătător în toate 
problemele politicii interne si 
externe.

Voi vota proiectul de decla
rație cu deplina convingere 
că prin aceasta voi da curs 
dorinței tuturor cetățenilor din 
circumscripția mea electorală 
de a vedea exprimate într-un 
document al acestui înalt for 
al țării sentimentele de adîncă 
solidaritate ale poporului nos
tru cu mult încercatul popor 
cehoslovac și de a se preciza 
în mod categoric modul cum 
înțelegem să clădim relațiile 
noastre cu țările socialiste, do
rința noastră de a așeza aceste 
relații pe baza unei colaborări 
cu adevărat internaționaliste, 
marxist-leniniste, care să slu
jească intereselor unității sis
temului socialist, mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. prestigiului so
cialismului în întreaga lume 
și cauzei păcii.

Voi vota din toată inima pen
tru adoptarea acestei declara
ții, adine convins că ea se va 
bucura de adeziunea întregii 
populații a țării, indiferent de 
naționalitate și că pentru apli
carea principiilor de bază ale 
politicii partidului nostru vor 
milita în continuare cu însu
flețire toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani, 
pentru binele și înflorirea pa
triei noastre comune — Româ
nia socialistă —. pentru trium
ful cauzei socialismului și co
munismului în lumea întreagă.

ONIGA
temeiurile constituționale, sînt 
împiedicate să-și desfășoare 
activitatea ndrmală. Nu se 
poate să nu te gîndești ce s-a 
întîmplat în Cehoslovacia în 
timp de două săptămîni. Doar 
la Bratislava, la începutul 
acestei luni, conducerile celor 
cinci țâri care acum au ocupat 
Cehoslovacia s-au așezat la 
aceeași masă cu conducătorii 
Cehoslovaciei, au discutat și 
au semnat o declarație co
mună. Acum, această condu
cere nu-și poate exercita atri
buțiile cu care a fost investită 
de popor, de partid, se află în 
pericol de a fi înlăturată com
plet cu forța.

Evenimentele din aceste zile 
demonstrează încă o dată că 
pentru a evita asemenea acte, 
pentru a statornici relații care 
să poată promova cu adevărat 
solidaritatea internațională 
este necesar să se renunțe 
odată pentru totdeauna la 
orice formă de amestec în tre
burile interne ale altor țări, 
sâ se promoveze consecvent 
respectul și încrederea reci
procă. deplina egalitate în 
drepturi.

Aceste cerințe sînt magistral 
exprimate în Declarația Marii 
Adunări Naționale față de 
care îmi exprim deplina ade
ziune. Voi vota acest document 
cu toată convingerea, în nu
mele cetățenilor circumscrip
ției electorale pe care o repre
zint, în numele colectivului de 
muncă al Uzinei „Tractorul", 
în numele tuturor locuitorilor 
români, maghiari, germani, ti
neri și vîrstnici, bărbați și fe
mei din județul Brașov. Acest 
vot exprimă, stimați tovarăși, 
voința lor, pornită din adîncul 
inimii, care alături de întregul 
nostru popor se unește și mai 
strîns în jurul partidului Co
munist Român, a Comitetului 
său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De la această înaltă tribună 
vă asigur că fiecare muncitor 
al uzinei noastre, fiecare cetă
țean al județului nostru este 
hotărît să-și înzecească efortu
rile pentru a asigura înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a societății noastre socia
liste. Prin munca noastră sîn- 
tem hotărtți să întărim pu
terea de apărare a patriei so
cialiste, să sprijinim politica 
sa externă îndreptată spre a- 
părarea ideilor nobile ale so
cialismului și păcii în lume.

Cuvintul deputatului

ION ILIESCU
Tovarăși deputați,

Lucrările sesiunii Marii A- 
dunări Naționale se desfășoa
ră într-un moment de o deo
sebită gravitate pentru soarta 
socialismului și păcii în lume.

Omenirea a fost pusă în fața 
unor fapte grave, care au stîr- 
nit pe bună dreptate conster
nare și dezaprobare. împotri
va voinței guvc-rnului le
gal, a Adunării Naționale, a 
conducerii de partid, a poporu
lui — Cehoslovacia socia
listă a fost ocupată de forțele 
militare a cinci state socialis
te. Așa cum se subliniază in 
declarația Comitetului Oră
șenesc de partid Riaga, 
adresată partidelor comuniste 
și muncitorești din întreaga 
lume — „pentru prima oară 
în istoria mișcării comuniste 
internaționale, armate aliate 
au comis o agresiune împotri
va unui stat condus de parti
dul comunist".

împărtășesc întrutotul apre
cierea conducerii partidului 
nostru — exprimată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că 
nimic nu poate justifica inter
venția armată din partea unor 
state socialiste în treburile in
terne ale altei țări, încălcarea 
suveranității și independenței 
sale naționale, nerespectarea 
dreptului legitim al poporului 
de a hotărî de sine stătător 
asupra destinelor sale. In zi
lele noastre, cind ideile de li
bertate, independență și suve
ranitate națională au devenit 
stindardul de luptă a zeci de 
popoare, aspirația lor supre
mă — este inadmisibilă încăl
carea suveranității unei țări 
socialiste de către alte state 
socialiste.

Orice încercare de a motiva 
ocuparea militară a Cehoslo
vaciei nu poate fi acceptată. 
Aceasta nil este numai în con
tradicție flagrantă cu princi
piile socialismului, ale mar- 
xism-leninismului, ale inter
naționalismului socialist, ale 
relațiilor dintre state socialiste 
și partide comuniste, dar con
stituie o gravă violare a nor
melor elementare ale dreptu
lui internațional. Cei ce an 
inițiat și săvîrșit această inter
venție armată și-au încărca» 
conștiința cu o grea vină în 
fața propriilor popoare, a des
tinelor socialismului și umani
tății. Intervenția militară îm
potriva Cehoslovaciei este un 
act irațional care aduce pen
tru vreme îndelungată grave 
prejudicii socialismului, presti
giului său în lume, mișcării 
comuniste și democratice in
ternaționale. frontului larg al 
forțelor antiimperialiste. Ea va 
lăsa o rană adîncă în conști
ința omenirii, a forțelor revo
luționare din întreaga lume.

Vreau să-mi exprim totala 
adeziune la acțiunea promptă 
a conducerii noastre de partid 
și de stat, la expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la textul proiectu
lui dă Declarație a Marii A- 
dunări Naționale, care dau 
glas, cu hotărîre și claritate, 
poziției țării, a întregului 
nostru popor. Se impune de 
urgență ca cele cinci state so
cialiste să dea ascultare ce
rerii legitime â Doporului ce
hoslovac, a conducerii sale — 
cerere susținută de un număr 
tot mai mare de partide comu
niste. de state, de opinia pu
blică internațională — de a fi 
imediat retrase din Cehoslo
vacia trupele de ocupație, de 
a da posibilitate poporului ce
hoslovac. conducerii sale de 
partid, organelor constituțio
nale de stat, să se ocupe în 
liniște de rezolvarea propriilor 
probleme.

Tovarăși,
Conștiința ne este dominat* 

de o profundă emoție, de sen
timente de indignare și pro
test. întregul nostru popor 
înțelege însă pe deplin ideea 
subliniată de tovarășul Nicolae

Cuvintul deputatului

WILHELM LUTSCH
Stimați tovarăși deputat! și 

deputate
Declarația pe care o dezba

tem acum expune în mod clar 
principiile a căror respectare 
este singura cale în măsură să 
ducă la statornicirea unor noi 
raporturi între toate statele, 
la întărirea unității sistemului 
socialist mondial, țărilor so
cialiste și transformarea rela
țiilor dintre ele într-un ade
vărat model. Este și firesc 
dacă ne gîndim că noua orîn- 
duire socială înseamnă tot
odată instaurarea unei lumi mai 
bune, din care să dispară acele 

Ceaușescu, că în aceste mo
mente deosebit de grele sînt 
necesare mai mult ca aricind 
manifestarea unui înalt simț 
de răspundere patriotică și 
vigilență, luciditate și stăpâ
nire de sine, realizarea Unei 
uni-tăți depline a întregului 
popor în jurul partidului, a 
conducerii sale. Este un fapt 
de o deosebită semnificație că 
forul nostru suprem de stat 
reafirmă în aceste momente, 
cu claritate și fermitate, prin
cipiile pentru care militează 
neabătut partidul și statul 
nostru în relațiile dintre sta
tele socialiste, dintre partidele 
comuniste, în întreaga viață 
internațională.

Vreau să aduc, la cunoștin
ța Marii Adunări Național» 
că tineretul nostru, educat de 
partid în spiritul internaționa
lismului socialist, al solidari
tății internaționaliste, și care 
a urmărit cu adîncă preocu
pare desfășurarea evenimen
telor din Cehoslovacia, a pri
mit cu deplină satisfacție Co
municatul plenarei Comitetu
lui Central al partidului, ma- 
nifestîndu-și întreaga adeziune 
ta poziția și hotărîrile adop
tate de conducerea partidu
lui nostru. Tinerii noștri de 
la orașe și sate, indiferent de 
naționalitate, vor fi gata ori* 
cînd, la chemarea partidului, 
«ă facă dovada înaltului lor 
devotament față de patrie, 
să-și îndeplinească în mod •- 
xemplar sarcinile ce le revin 
în înfăptuirea programului de 
desăvîrșire șl perfecționare a 
construcției socialiste, să ape
re chiar cu prețul jertfei su
preme cuceririle revoluționare 
ale poporului, suveranitatea și 
integritatea teritorială a țării, 
să facă zid în jurul partidu
lui, al Comitetului său Cen
tral, în frunte cit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un ecou puternic a avut în 
rîndurile tineretului hotărîrea 
de â reînființa gărzile patrio
tice înarmate, formate din 
muncitori, țărani și intelec
tuali. întregul tineret al țării 
va fi gata să se înroleze în 
gărzile patriotice și sâ răspundă 
oricărei chemări a partidului 
și a patriei. După cum se știe. 
Uniunea Tineretului Comu
nist a primit înalta îndatorire 
de a se ocupa de pregătirea 
tineretului pentru apărarea 
patriei. Ea își va face pe de
plin datoria în fața partidu
lui și poporului.

Sînt conjplet de acord cu 
textul Proiectului de Decla
rație a Marii Adunări Națio
nale. document de înaltă ținu
tă principială, pe care îl voi 
vota cu convingerea fermă că 
prin aceasta ne îndeplinim —* 
îri acest moment de înaltă res
ponsabilitate civioă — înda
torirea supremă în fața po
porului nOstrU, a celor ce 
ne-au încredințat mandatai 
de a le apăra interesele si 
aspirațiile lor vitale.

Această declarație va primi, 
fără îndoială, sprijinul una
nim ăl întregului popor, ca 
expresie a voinței și hotărîrii 
sale de a urma neclintit po
litica internă și externă a par
tidului și statului nostru, în
dreptată spre înflorirea și 
prosperitatea continuă a pa
triei socialiste, de a susține 
eforturile sale îndreptățite 
spre întărirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, pe baza 
principiilor egalității, stimei și 
încrederii reciproce, respec
tării independenței și suvera
nității naționale, neinterven
ției în treburile interne, in
ternaționalismului socialist.

Ea va fi salutată cu satis
facție — ca un act de înaltă 
responsabilitate socială, co
respunzător intereselor națiu
nii noastre socialiste, priete
niei și unității tuturor țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, cauzei 
socialismului și păcii în lume.

concepții, metode și practici 
dăunătoare apropierii și înțe
legerii între popoare. Numai 
principiile unanim recunoscute 
ale respectului independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc pot fi baza 
rodnică a colaborării dintre 
țările socialiste, dintre toate 
țările lumii.

Sînt de aceea în întregime 
de acord cu Ideile exprimate 
în proiectul Declarației cu pri
vire la respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 

singur soarta, la inadmisibili- 
tatea oricărei intervenții în 
treburile interne ale unui stat 
socialist frățesc.

Pătrunderea trupelor unor 
state membre ale Tratatului 
de la Varșovia pe teritoriul 
Cehoslovaciei, țară socialistă 
independentă și suverană, con
stituie un act ce aduce grave 
prejudicii cauzei socialismului 
mondial, unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Interesele supreme ale pres
tigiului socialismului în lume, 
principiile marxist-leniniste 
ale raporturilor dintre statele 
socialiste, normele și etica in
ternațională impun cu necesi
tate retragerea imediată a tru
pelor străine de pe teritoriul 
cehoslovac, respectarea necon
diționată a dreptului poporu
lui cehoslovac de a decide, fără 
amestec din afară, calea dez
voltării viitoare a socialismu
lui în țara sa.

Oamenii muncii din Brașov 
și din circumscripția pe care 
o reprezint — români, ger
mani, maghiari — împreună 
cu întregul nostru popor, au 
primit cu aceeași deplină satis
facție comunicatul ședinței co
mune de ieri a Comitetului 
Central al Partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernu

Cuvintul deputatului

ALEXE VASILE
Permiteți-rnl să exprim de 

la această înălță tribuna re
prezentanților poporului ro
mân, adeziunea totală țață de 
Declarația Marii Adunări Na
ționale privind principiile de 
bază ale politicii externe a Re
publicii Sbcialiste România. 
Fiecare frază, fiecare idee a 
Declarației oglindește glodu
rile și sentimentele profunde 
ale poporului rânoân, popor 
liber, stăpift pe soarta sa. care 
sub conducerea Partidului Co
munist Român muncește cu 
avint pentru înfăptuirea mă
reței opere de edificare a noii 
Orînduirî. militează cu fermi
tate ca în relațiile internațio
nale să se respecte cu cea mai 
mare strictețe independența și 
suveranitatea statelor, dreptul 
fiecărui popor de a hotărî sin
gur asupra destinelor sale.

In istoria relațiilor dintre 
țările socialiste, ocuparea Ce
hoslovaciei de către trupele 
celor cinci state participante 
la Tratatul de la Varșovia con
stitute un fapt fără precedent, 
deosebit de grav pentru cauza 
socialismului și care pune in 
primejdie pacea și securitatea 
pe continentul european.

Este Un lucru bine cunoscut 
că Tratatul de la Varșovia a 
fost creat ca un obstacol îri 
calea planurilor agresive ale 
N.A.T.O. Nu poate exista nici 
o justificare pentru folosirea 
forțelor armate ale tratatului 
ca mijloc de presiune și cu 
atit mai miilt de intervenție 
împotriva unui stat socialist 
frățesc. Desigur, noi sîntem 
conștienți că. alîtâ vrtdne cit 
se menține alianța agresivă a 
pactului nord-atlantic, este 
necesară și menținerea Tra
tatului dă la Varșovia. Alături 
de celelalte țări socialiste, par
tidul și statul nostru s-au pro- 
htmțăt îti repetată rîhduri că 
sînt gata pentru lichidarea 
concomitentă a alianței nord- 
atlantice și a Tratatului de la 
Varșovia, ca un pas impor
tant pe drumul asigurării și 
securității în Europă și în 
lume.

îft lumina principiilor care 
stau la baza relațiilor dintre 
țările socialiste — exprimate 
în proiectul de Declarație pe 
care-1 dezbatem — partidul și 
statul nostru pornesc de la 
considerentul profund just că 
răspunderea și obligația pen
tru dotarea, Instruirea și edu
carea fiecărei armate națio
nale aparțin partidului și gu
vernului țării respective, care 
Sînt investite de popor cu pre
rogativele conducerii întregii 
opere dă construite a socialis
mului.

Aceasta corespunde întru to
tul principiilor fundamentale 
ale independenței, dreptului 
fiecărui pOpOr de a-și exerci
ta în mod suveran puterea și 
de a decide asupra căilor sate 
de dezvoltare.

Se cuvine să subliniem și eu 
acest prilej importanța istori
că pe care o prezintă pentru 
țara și poporul nostru faptul 
că are în fruntea sa un ase
menea partid încercat cum este 
Partidul Comunist Român, care 
se îngrijește neabătut de asi
gurarea independenței și secu
rității statului, exprimă prin 
politica sa interesele vitale ale 
poporului român, în vederea 
înaintării țării spre trep
tele cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației.

Ga general al forțelor M- 

lui Republicii noastre socialis
te, cuvîntarea rostită la mi
tingul din Capitală de către 
tovarășul Nicolae Ceauș^cu, 
și-au exprimai ca un singur 
Om adeziunea fierbinte la po
ziția adoptată față de situația 
dîn Cehoslovacia și la măsu
rile consacrate apărării cuce
ririlor revoluționare ale po
porului nostru, apărării patriei 
noastre socialiste.

Strîns uniți în jurul Parti
dului și Guvernului, ne vom 
dărui toate forjele noastre 
propășirii patriei socialiste, o- 
crotirii pămîntului țării, măre
țelor realizări socialiste care 
sînt ale noastre, ale tuturor 
cauzei înfloririi patriei, apă
rării independenței și suvera
nității ei.

Politica externă a Partidu
lui Comunist Român și â gu
vernului Republicii Socialiste 
România oglindește în mod 
fidel interesele tuturor oame
nilor muncii, indiferent de na
ționalitate și tocmai de aceea 
ea se bucură de aprobarea 
noastră deplină, de sprijinul 
nostru ferm.

Dînd glas acestor sentimen
te, îmi exprim acordul total 
cu declarația supusă dezbate
rii Marii Adunări Naționale 
și voi vota pentru adoptarea ei.

mate ale Republicii Socialiste 
România, vreau să declar din 
nou câ. alături de întregul 
popor, militarii de toate gra
dele aprobă în unanimitate 
politica internă și externă a 
partidului și guvernului și Iși 
exprimă profunda recunoștin
ță pentru grija și atenția cu 
care partidul și guvernul nos
tru se ocupă de continua întă
riră a capacității de apărare a 
patriei, de înzestrarea și pre
gătirea militară și politică a 
armatei noastre naționale.

înalta apreciere pe care Se
cretarul General al Comitetu
lui Central al Partidului, Pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a dat-o în cuvîntarea rostită 
la festivitatea acordării gradu
lui de ofițer absolvenților pro
moției 1968. nivelului de pre
gătire a armatei, competenței 
și trăsăturilor moral-politice 
ale cadrelor militare a umplut 
inimile tuturor militarilor de 
o legitimă mîndrie, a întărit 
hotărîrea lor de a tiu precupeți 
nici un efort pentril a înde
plini sarcinile trasate de par
tid și guvern, pe care le con
siderăm ordine ale patriei, or
dină ale întregului popor.

Oamenii muncii din patria 
noastră se pot bizui CU toata 
nădejdea pe armata lor socia
listă, trup din trupul poporu
lui, care, făurită și educată dă 
partid, nu cunoaște interese 
mai presus de slujirea cu de
votament a întregii noastră 
națiuni. Strîns uniți în jurul 
Partidului, al Comitetului 
Centrak în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, toți mi
litarii. de la soldat la general, 
sînt gata la posturile lor de 
luptă, să apere Ca lumina o- 
chilor libertatea pămîfitUlui 
strămoșesc, Cuceririle revolu
ționară ale poporului, muhea 
sa pașnică, independența și su
veranitatea națională.

Pe drept cuvînt ă arătat părți” 
dul nostru că CU cît fiecare 
armată națională este mâi bine 
dotată, măi temeinic pregătită, 
mai devotată intereselor pro- 
priului Său popOr, cu atît spri
jină mai hotărît politica sta
tului socialist, cu atît este mai 
puternică forță întregului sis
tem mondial al socialismului.

Educată de partid în spiri
tul internaționalismului, ar
mata Republicii Socialiste Ro
mânia înțelege să dezvolte și 
pe viitor colaborarea cu arma
tele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, CU 
armatele tuturor țărilor socia
liste.

în fața drapelelor unităților, 
fiecare din noi a jurat să nu 
precupețească nimic pentru 
a-și face datoria față de pa
trie, popor și partid. Nimeni și 
nimic în lume nu ne va împie
dica să ne respectăm jurămîn- 
tul.

Poporul român, constructor 
al socialismului, făuritor al 
propriei sate istorii, poate fi 
pe deplin încredințat că fiii săi 
înarmați — continuatori ai u* 
nor tradiții glorioase șl ai u- 
nor virtuți eroice. îi străjuiesc 
dîrji și vigilenți opera măreață 
de făurire a socialismului și 
comunismului în patria noas
tră dragă — România socia
listă.

Voi vota din toată inima 
pentru adoptarea Declarației 
cu convingerea că ea reprezin
tă voința și năzuințele între
gului popor.

Cuvintul deputatului

CONSTANTIN MATEESCU
Tovarășe și tovarăși depu

tați,

Vreau să exprim eu toată 
hotărîrea adeziunea mea de
plină la Declarația prezentată 
aici, îh forul suprem al vieții 
noastre de stat, document care 
reflectă idealurile și aspirațiile 
poporului nostru, spiritul mi
litant în apărarea normelor 
fundamentale ale relațiilor în
tre țările socialiste, state suve
rane, egale în drepturi. într-0 
împrejurare gravă a vieții 
internaționale, Partidul Comu
nist Român și guvernul țării 
noastre au reafirmat cu tărie 
și admirabilă consecvență 
principiile după care se călău
zește România în politica sa 
externă, în complexul relați
ilor dintre state. Sînt cunoscu
te aceste principii a căror pro
movare a adus țării noastre o 
largă apreciere internațională, 
stima și respectul popoarelor ; 
sînt principii care afirmă și 
promovează egalitatea în drep
turi, suveranitatea și indepen
dența națională, egalitatea în 
raporturile bi și multilaterale, 
inadmisibilitatea oricărei in
tervenții în treburile interne 
âle altar state. întemeierea ac
tivității internaționale a Ro
mâniei pe aceste principii nu 
este determinată de conside
rente trecătoare, conjuncturale, 
de interese subiective, ci de 
evoluția obiectivă a relațiilor 
internaționale, în fața cărora 
partidul nostru acționează în
totdeauna, constructiv, cu ini
țiative care au în vedere asi
gurarea păcii și colaborării în
tre popoare.

Astăzi, cînd în lumea în
treagă ideile egalității între 
țări, între popoare, se afirmă 
cu forța unui factor hotărîtor 
ai îmbunătățirii relațiilor din
tre state, cu atît mai mult se 
impune câ ele sâ fie respectate 
cu sfințenie de țările socialiste, 
în opoziție cu relațiile de ile
galitate intre state pe care le 
promovează imperialismul, so
cialismul are menirea să 
transpună ideile nobile ale e- 
galitâții între oameni și pe 
planul relațiilor internațio
nale, relații de tip nou, 
a căror respectare este de na
tură să asigure atît interesele 
proprii ale fiecărui popor, cît 
și interesele comunității țârilor 
socialiste, influența și presti
giul lor pe arena internațio
nală. Cei care proclamă doar 
aceste principii și în fapt le 
încalcă, aduc mari daune pres
tigiului socialismului în lume, 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Tocmai de 
aceea întregul nostru popor 
se identifica cu aprecierile 
conducerii de partid și de stat 
în legătură cil pătrunderea 
forțelor armate a unor țări

Cuvintul deputatei 

SUZANA GÂDEA

Stimate tovarășe deputate, 
Stimați tovarăși deputați,

în numele milioanelor de 
femei din patria noastră, vă 
rog să-mi permiteți sâ exprim 
adeziunea Unanimă față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
fată de proiectul de Declarație 
a Mării Adunări Naționale cu 
privire la principiile pe baza 
cărora înțelegem să dezvoltăm 
îri continuare, relațiile noastre 
cu alte state.

Politica externă marxist-le
ninistă a partidului nostru, ba
zată pe promovarea în relații
le interstatale a principiilor 
independenței. suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne. egalității depline, res
pectului reciproc, și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu pe 
arena internațională. contri
buind la crearea unui climat 
favorabil extinderii cooperării 
și colaborării cu toate statele.

Femeile din România socia
listă, muncitoare, țărance, in
telectuale. casnice își exprimă 
indignarea față de ocuparea 
Cehoslovaciei de forțe ale 
cinci state care au încălcat 
astfel îh mod flagrant normele 
elementare ale relațiilor dintre 
țările socialiste, prevederile 
Tratatului de la Varșovia, 
dreptul internațional, ameste- 
cîndu-se în treburile interne 
ale poporului frate cehoslovac. 
Așa după cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, nu 
există nici o justificare, nu 
poate fi acceptat nici tin motiv 
de a admite, pentru o clipă nu
mai, ideea intervenției milita
re în treburile Unui stat socia
list frățesc. Ne exprimăm de
plina noastră solidaritate cu 
poporul cehoslovac, cil femeile 
cehoslovace și cerem CU fermi
tate retragerea grabnică a tru
pelor Străine de pe teritoriul 
Republicii Socialiste Cehoslo
vace, asigurarea condițiilor ca 

socialiste în Republica Socia
listă Cehoslovacă. Așa cum 
s-a subliniat cu deplină jus
tețe, nimic nu poate justifica 
ocuparea militară a Cehoslova
ciei. Este un act care încalcă 
flagrant suveranitatea națio
nală a unui stat socialist fră
țesc, și nesocotește normele 
unanim recunoscute aie drep
tului internațional.

Nu putem sâ fim pasivi în 
fața unor evenimente care 
dezvăluie că egalitatea în drep
turi și suveranitatea sînt con
siderate de ur.ele state doar 
fraze frumoase, pe hîrtie. Ca 
popor suveran, egal în drep
turi cu alte popoare, fie ele 
mici sau mari, singur poporul 
cehoslovac și conducerea sa 
legală au dreptul de a hotărî 
asupra treburilor interne din a- 
ceastă țară.

Alături de toți cetățenii pa
triei noastre, de toate organi
zațiile obștești, lucrătorii din 
cooperație sprijină pe de-a în
tregul poziția partidului și gu
vernului, Declarația Marii 
Adunări Naționale, normele pe 
care aceasta le promovează în 
vederea dezvoltării unor rela
ții principiale cu toate țările 
socialiste, a întăririi prieteniei 
și colaborării dintre ele. Ne 
exprimăm convingerea că sin
gura Cale pentru lichidarea 
consecințelor grave cauzate de 
intervenția armată în Ceho
slovacia este retragerea ime
diată a trupelor celor cinci țări 
și asigurarea condițiilor nece
sare pentru ca organele legate 
de partid și de stat să-și poată 
exercita nestingherit misiu
nea încredințată de popor, 
pentru ca poporul cehoslovac, 
partidul său, să poată hotărî 
liber și suveran asupra trebu
rilor sate interne.

Ne exprimăm deplina solida
ritate cu poporul cehoslovac, 
încrederea în capacitatea sa, 
â partidului său comunist, a 
organelor sale constituționale 
de a soluționa fără amestec din 
afară problemele mersului îna
inte pe calea construcției so
cialiste.

Poporul nostru, vrednic și 
iubitor de țară, strîns unit 
în jurul partidului și guvernu
lui va fi gata să apere oricînd 
cuceririle sale revoluționare, 
granițele patriei noastre dragi, 
Republica Socialistă România. 
Avem convingerea de neclintit 
că promovarea neabătută, și în 
principiu și în practică, a ide
ilor care călăuzesc politica 
țării noastre, corespunde inte-X 
reselor fundamentate ale po--’ 
porului nostru și servește cauza 
păcii și socialismului, cauza 
securității internaționale. Pen
tru aceste motive voi vota din 
toată inima Declarația expusă 
în Mărea Adunare Națională.

poporul cehoslovac să-și re
zolve singur problemele in
terne, fără nici un amestec din 
afară.

Femeile din patria noastră, 
împreună cu întregul popor, 
sînt conștiente câ tot ce s a 
înfăptuit pînă acum sub con
ducerea partidului, a dus la 
înflorirea și întărirea patriei 
noastre, la făurirea României 
socialiste. Ne sînt scumpe ca 
lumina ochilor toate aceste 
realizări istorice, pămîntui 
strămoșesc pe care din veacuri 
poporul nostru l-a apărat cu 
vitejie împotrivă oricăror asu
pritori. De aceea, împreună 
cu soții, fiii si frații noștri, 
sîntem ierm hotărî te și vom 
ști să apărăm, cu orice orei, 
ființa noastră națională și nu 
vom permite nimănui să în
calce cuceririle noastre revo
luționare, să se amestece în 
destinul pe care numai 
ponorul nostru, sub conduce
rea partidului, are dreptul să 
și-l făurească.

Sîntem convinse că mili
oanele de femei din țara noas
tră. românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități 
vor primi cu nețărmurită în
credere și Vor aproba întruto
tul Declarația, care va fi adop
tată de Marea Adunare Na
țională, expresie a înaltei res
ponsabilități față de patrie, 
față de destinele socialismului 
și ale păcii îri lume, dovadă 
a consecvenței principiilor 
mârxist-leniriiste pe care se 
clădește întreaga politică ex
ternă a partidului și statului 
ridstru.

Asigurăm conducerea parti
dului, Marea Adunare Națio
nală, personal pe tovarășii] 
Nicolăe Ceaușescu, că femeile 
dift România, împreună cu în
tregul pdpor, nu-și vor precu
peți eforturile pentru înfăp-

(Contintiare în pag. a V-a)
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tuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului 
si statului nostru, realiztndu-și 
fiecare în mod exemplar sar
cinile la locul de muncă.

Este mare recunoștința 
și mulțumirea pe care milioa
nele de femei de la orașe și 
sate le nutresc față de con- 
d erea partidului, pentru 
inalta sa răspundere și grija

4

Cuvintul deputatului 

IUSTIN MOISESCU,

mitropolitul Moldovei și Sucevei
In vremea noastră, cînd în

treaga lume iubitoare de pro
gres și pace privește cu încre
dere înfăptuirea treptată a 
marilor idealuri ale omenirii 
de libertate, bunăstare și în
frățire a oamenilor in aria sta
telor socialiste, vestea pătrun
derii unor unități militare din 
alte cinci state vecine și prie
tene în Cehoslovacia, fără în
găduința guvernului ei legal, 
a căzut ca un trăsnet în pli
nă zi.

Toate statele cu orînduire 
socialistă au simțit din plin 
amărăciunea ocupației străine; 
nici unul n-a fost scutit de îm
pilări, silnicii și umilințe de 
tot felul în trecutul mai înde
părtat sau mai apropiat.

Este oare cu putință ca fră
ția pecetluită cu sînge pe 
cîmpul de luptă împotriva 
unei îndelungate cotropiri 
străine să se fi destrămat în- 
fr-o singură clipă de rătăcire, 
să fi dispărut oare din memo
ria unor state socialiste vic
toriile obținute împreună în 
lupta pentru apărarea păcii 7 
Să fi fost oare date uitării 
strădaniile comune de aproape 
un sfert de veac pentru zidi
rea unei vieți mai bune și mai 
frumoase ca înainte în fiecare 
din cele șase țări socialiste 
spre care sînt îndreptate acum 
cu îngrijorare privirile întregii 
lumi 7 Este greu de crezut, 
dar este adevărat. între Ceho
slovacia și cele cinci state so
cialiste un zid al despărțirii 
s-a ridicat. Spre Cehoslovacia 
și cele cinci state socialiste 
poporul nostru privește, desi
gur, cu simțăminte de priete
nie, căutînd colaborare multi
laterală pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului șj a- 
părarea păcii în întreaga lume.

Dacă astăzi, cînd ne mani
festăm solidaritatea noastră 
deplină cu poporul cehoslovac 
și îngrijorarea față de pacea 
lumii ne exprimăm și durerea 
față de încălcarea independen
ței sale de alte state socialiste, 
o facem tocmai din aceste sim
țăminte de prietenie față de 
ele. Dorința noastră este ca 
toate statele socialiste care au 
cîștigat bine meritată prețuire 
pe plan mondial ca slujitoare 
ale progresului, omeniei și 
păcii să nu fie știrbite în pres
tigiul lor din pricina unor ac
țiuni pripite și cu totul neîn
dreptățite. Dorința noastră 
este ca nimeni să nu sufere 
vreo nedreptate din partea 
vreunui stat socialist. Dorința 
noastră este ca statele socia
liste să fie pilde vii în viața 
internațională, reșpectîndu-și 
în întregime principiile înalte 
pe care este întemeiată așeza
rea lor socială.

Cuvintul deputatului

ZAHARIA STANCU
Trebuie de la început să vă 

mărturisesc că pentru întîia 
oară, de cînd sînt deputat și 
de cînd mă prezint în fața dv., 
sint foarte tulburat și foarte 
emoționat. Tulburat pentru că 
de două zile, din oră în oră, 
acum aflu și eu ca și dumnea
voastră de ceea ce s-a întîm- 
plat și de ceea ce se întîmplă 
în țara apropiata nouă, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. 
Tulburat pentru că, spre bu
zele mele, din inima și din 
capul meu vin deodată mii și 
mii de cuvinte. Cuvintele care 
îmi vin cel mai puternic sînt 
cuvinte dure, cuvinte aspre, 
cuvintele pe care în îndelun
gata mea profesiune de ziarist 
și de pamfletar le-am folosit 
nu o dată la îndemnul parti
dului și de multe ori la îndem
nul propriei mele inimi împo
triva pericolului pe care l-au 
prezentat întotdeauna și îl 
prezintă încă forțele imperia
liste. Și aceste cuvinte aspre 
de pamfletar îmi cer să le fo
losesc de două zile, adică din 
zorii zilei de ieri, de cînd am 
aflat ce s-a întîmplat în Ceho
slovacia pînă în momentul 
cînd, împiedicîndu-mă pe la 
jumătatea drumului, arp venit 
aici. Nu am folosit în ceea ce 
am scris de ieri și pînă astăzi 
nici un cuvînt aspru, nici unul 
din acele cuvinte bolovănoa
se pentru că rațiunea mi-a 
șoptit undeva la o ureche care 
nu se vede și car» este as
cunsă, undeva în creerul meu : 
„Tovarășe Stancu acuma nu 
este nevoie să fii din nou pam

față de soarta poporului nos
tru, față de cauza socialismu
lui și păcii în lume.

Votez cu toată încrederea 
acest important document, o 
nouă dovadă a consecvenței 
cu care partidul și statul nis
tru promovează principiile 
marxist-leniniste ale relațiilo- 
între state, document care s- 
integrează organic în politica 
statului nostru.

Onorată Mare Adunare Na
țională,

în aceste momente grele, 
cînd întreaga omenire se arată 
preocupată de evenimentele 
din Cehoslovacia, biserica nu 
poate rămîne indiferentă.

Desigur, suprimarea inde
pendenței naționale a unui stat 
de către alte state constituie 
un act de abatere de la etica 
internațională, înfățișîndu-se 
pe de o parte ca abolire a prin
cipiului de egalitate între po
poare, iar pe de altă parte ca 
amestec în treburile interne 
ale altui stat.

Sub aspect moral, încălcarea 
independenței naționale consti 
tuie. în fond, îngrădirea sau 
anularea libertății unui po-or. 
care fie că este împiedicat 
să-și manifeste voința ca stat 
suveran, fie că organismele 
sale sînt împiedicate de a 
funcționa potrivit intereselor 
obștești, fie că individul este 
împiedicat de a trăi potrivit 
voinței sale.

Prin suprimarea libertății 
etica umană este violată în 
însăși esența ei. Lipsit de li
bertate, omul încetează să mai 
fie om. Or. în concepția noas
tră creștină, ca slujitori ai lui 
Dumnezeu, noi sîntem slujitori 
ai omului. De aceea sîntem în
cadrați cu toții în marele front 
al păcii. în acțiunile pentru a- 
bolirea tuturor discriminărilor 
în opera de apărare a libertății 
oamenilor și popoarelor, în a- 
ceastă lucrare, noi ne simțim 
angajați cu întreaga noastră 
ființă.

Prin glasul președintelui 
Consiliului de Stat a! Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a vorbit întregul 
nostru popor. în cuvintele sale 
s-a oglindit limpede simțul 
înalt de răspundere pe plan 
internațional. îmbrățișarea nă
zuințelor tuturor popoarelor 
pentru o viață din zi în zi tot 
mai prosperă și mai frumoasă, 
dragostea de țară și hotărî rea 
fertilă de apărare a păcii, de 
care sînt însuflețiți toți fiii 
patriei noastre scumpe : iar în 
Declarația de politică externă, 
care este supusă acum dezba
terii Marii Adunări Naționale, 
sînt cristalizate principiile 
fundamentale pe care poporul 
nostru este hotărît să le păs
treze la temelia relațiilor sale 
cu toate țările lumii.

Votînd această declarație, se 
cade să ne întețim eforturile 
pentru ca din zi în zi tot mai 
mult să contribuim la înflo
rirea patriei, la apărarea păcii 
între popoare, la pregătirea 
unui viitor luminos al întregii 
lumi.

fletar, nu este nevoie să folo
sești cuvintele care îți vin pe 
buze“. Momentul acesta este 
un moment grav care cere 
chibzuială, care cere cuvinte 
înțelepte și care trebuie să dea 
deoparte tot ceea ce ar putea 
să nu folosească cauzei noas
tre, tot ceea ce ar putea sâ nu 
folosească cauzei socialismu
lui și comunismului.

Vestea cu privire la ceea ce 
s-a întîmplat în Cehoslovacia 
am aflat-o aproape în zorii 
zilei de ieri, cînd un prieten 
mi-a telefonat. In primele cli
pe am socotit că la celălalt 
capăt al firului se află cineva 
care pur și simplu vrea să facă 
cu mine o glumă proastă, una 
din acele glume absurde, poate 
că vroia să-mi facă mie cea 
mai absurdă dintre glumele 
absurde pe care unii oameni 
le fac.

Dar după ce am închis tele
fonul am deschis aparatul de 
radio și ceea ce mi s-a părut 
la început cea mai absurdă 
dintre glumele absurde posi
bile, era un mare adevăr. Vă 
mărturisesc că în primele clipe 
mi-a înghețat capul. Nu am 
putht să cred nici ceea ce-mi 
spusese telefonul și nici ceea 
ce îmi spunea apăratul de ra
dio prin gura unor crainici a 
căror voce o recunoșteam. Pen
tru că ceea ce s-a întîmplat 
acolo era într-adevăr un lucru 
îngrozitor, mai mult decît 
îngrozitor. Pe noi ne-a învățat 
partidul, pe noi scriitorii și 
jurnaliștii, să nu folosim nicio
dată ascuțișul condeielor, sub 
nici o formă și nicăieri, împo

triva oamenilor care cons
truiesc socialismul, chiar dacă 
sînt între noi și ei păreri dia
metral opuse cu privire la 
construcția socialismului. Am 
folosit mereu și mereu con
deiele noastre pentru a sluji 
construcția socialismului. Am 
folosit mereu și mereu con
deiele noastre pentru a subli
nia eforturile pe care unii din
tre vecinii noștri sau alții din
tre vecinii noștri le obțineau 
în construcția socialismului.

S-a constituit Tratatul de la 
Varșovia și noi am fost de 
acord cu acest Tratat de la 
Varșovia, care era făcut pentru 
a întări lagărul socialismului, 
pentru a-1 apăra de pericolul 
pe care îl prezenta și îl pre
zintă încă imperialismul. Nici
odată, dar absolut niciodată 
n-a putut vreunuia dintre noi 
să-i treacă prin minte că Tra
tatul de la Varșovia va fi fo
losit împotriva unui stat so
cialist. Nu ne-am gîndit la a- 
cest lucru pentru că ni se pă
rea a fi, ca și gluma despre 
care vorbeam, care nu era 
glumă, cea mai absurdă dintre 
acțiunile absurde.

Tovarăși,

Mai tirziu, în cursul dimi
neții de ieri, am fost poftit 
să particip la plenara Comi
tetului Central al partidului 
nostru. înainte de a se deschi
de plenara am văzut de la fe
restrele dinspre Calea Victoriei 
ale Comitetului Central cum, 
pe ploaia care își desfășura 
bătaia ei asupra orașului, ve
neau mii și mii de oameni ne
chemați de nimeni, pentru ca, 
sub această curgere nesfîrșită 
a unei ploi venită asupra ora
șului nostru și asupra câmpu
rilor noastre din nefericire 
prea tîrziu, pentru a-și arăta 
devotamentul lor față de par
tidul nostru, devotamentul lor 
față de cauza socialismului și 
a comunismului, adeziunea lor 
totală față de politica externă 
pe care de ani de zile o duce 
conducerea noastră superioară 
de partid și de stat în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
L-am auzit pe tovarășul 
Ceaușescu, și-1 rog să-mi în
găduie să spun acest lucru, 
vorbind ieri în plenară. Pen
tru a doua oară l-am auzit vor
bind de la balconul clădirii 
Comitetului Central zecilor de 
mii de oameni adunați să-1 
vadă și să-1 asculte. L-am as
cultat din nou astăzi, aici, pre- 
zentînd declarația pe care noi 
trebuie să o votăm și o vom 
vota cu toată inima și am 
avut și ieri dimineața și astăzi 
impresia foarte puternică că 
prin glasul secretarului gene
ral al partidului nostru a vor
bit și ieri și astăzi și va vorbi 
și mîine și ori de cite ori va 
mai fi nevoie, prin glasul to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
vorbit și va vorbi întregul 
popor român. Și ieri și 
astăzi am avut impresia pu
ternică că în pieptul tova
rășului Ceaușescu bate ma
rea, puternica și nemuritoarea 
inimă a puternicului și nemu
ritorului nostru popor român.

Tovarăși,

Vreau să adaug că de ieri 
dimineață pînă la această oră 
se desfășoară in țara prietenă 
nouă. Cehoslovacia, evenimen
te* din ce în ce mai grave. 
După unele informații recente, 
începînd de ieri, în cursul 
nopții și în cursul dimineții, 
nenumărați sînt confrații noș
tri scriitorii și jurnaliștii cehi 
și slovaci printre care cîțiva 
cu care am vorbit acuma trei 
zile care sînt arestați, lipsiți 
de libertate, trimiși spre des
tinații necunoscute pentru 
vina — nu știu de ce vină — 
că au iubit patria lor, au vrut 
să facă din Cehoslovacia o 
țară liberă, o țară socialistă, 
o țară în care oamenii să poa
tă scrie la ziare și in cărțile 
lor despre poporul cehoslovac 
despre suferințele acestui po
por, despre prezentul și vii
torul său. Dintre popoarele 
Europei poporul cehoslovac 
este cel mai apropiat de inima 
mea cel puțin, dar cred și sînt 
sigur de inimile foarte multor 
români.

Noi iubim ca și alte popoare 
liberatea și trebuie să ne gîn- 
dim din cînd în and și la mo
tivele care ne fac sâ iubim 
foarte mult libertatea. A- 
proape jumătate de mileniu 
poporul din care noi facem 
parte a viețuit sub neagra și 
greaua stăpînire otomană. Dar 
cînd noi trăiam, și poporul nos
tru era împiedecat să se dez
volte de negura, de întuneri
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încordata atenție cu care 
am ascultat și urmărit expu
nerea limpede a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și președinte al Con
siliului de Stat, aplauzele în
delungate, entuziaste și apă
sate cu care am însoțit cu 
toții Proiectul solemnei De
clarații pe care a prezentat-o 
spre aprobare Marii Adunări 
Naționale, în numele conduce
rii de partid și de stat, m-ar 
dispensa și pe mine, ca și pe 
ceilalți, de a mai lua cuvîntul.

Dacă, totuși, țin de cuviință 
și consider necesar de a mă 
urca la această tribună a țării 
întregi, o fac îndemnat de un 
imbold lăuntric de a sublinia 

cul pe care le adusese pe a- 
ceste meleaguri puterea oto
mană, cehii șf slovacii trăiau 
sub pumnul de fier al împă
raților austrieci de la Viena. 
Acest lucru scriitorii ceho
slovaci vroiau să-1 sublinieze 
în scrierile lor; acest lucru îl 
subliniau și nu cereau pentru 
Cehoslovacia altceva decît li
bertatea de a construi socialis
mul, iar pentru ei libertatea 
de a sluji poporul cehoslovac, 
libertatea de a sluji cele mai 
nobile idei ale socialismului, 
ale comunismului. Sînt foarte 
îngrijorat de ceea ce se în
tîmplă în Cehoslovacia, dar 
sînt foarte îngrijorat ca scri
itor și de tot ceea ce se întîmplă 
confraților noștri din această 
țară. Nu vreau, am spus la în
ceput, să folosesc în luarea 
mea de cuvînt de astăzi, nici 
un cuvînt tare. Totuși cer, ca 
scriitor român, ca președinte 
al Uniunii Scriitorilor din re
publica noastră socialistă li
bertate pentru conducătorii 
popoarelor ceh și slovac, liber
tate pentru conducătorii parti
dului, libertate pentru con
frații mei de limbă cehă sau 
de limbă slovacă.

Vorbeam la început de unele 
lucruri, de foarte multele lu
cruri pe care noi scriitorii 
le-am învățat de la partid. De 
ieri dimineață și pînă acum, 
cred, și parcă totuși nu-mi 
vine să cred că a fost posibil 
ca cinci state socialiste să in
vadeze și să ocupe cu arma
tele lor al șaselea stat socia
list. După părerea noastră, a 
scriitorilor acest fapt profund 
regretabil care s-a petrecut va 
avea consecințe incalculabile 
pe plan european și poate și 
pe plan mondial în defavoa
rea mișcării comuniste din în
treaga lume. Acest lucru se va 
dovedi, cred, foarte curînd. 
Cei care au hotărît invadarea 
și ocuparea cu trupele a Ceho
slovaciei, — să-mi fie iertat 
că o spun — au uitat niște 
lucruri foarte elementare. Ce
hii luptau pentru transpune
rea în viață a unei idei. 
Scriitorii cehoslovaci pot fi 
împușcați, pot fi deportați, 
pot fi spînzurați, conducă
torii statului cehoslovac pot 
fi trimiși să aibă aceeași 
soartă. Aceeași soartă s-ar pu
tea să-i aștepte pe unii dintre 
conducătorii partidului comu
nist cehoslovac. Dar, tovarăși 
declar aici că acest lucru va fi 
cu totul și cu totul zadarnic. 
Ideile nu pot să fie nici depor
tate, nici întemnițate, nici îm
pușcate, nici spînzurate, și de 
cîte ori a fost de-a lungul is
toriei vreo bătălie între idei 
și arme totdeauna au sfîrșit 
prin a birui ideile. Acum se 
încearcă strivirea partidului 
comunist, strivirea guvernului 
legal, strivirea cadrelor de 
partid în Cehoslovacia. Pe stră 
zile orașului Praga și pe stră
zile altor orașe din Ceho
slovacia alunecă tancuri. In 
unele părți ale unor orașe din 
Cehoslovacia răsună împușcă
turi. Totul, dar absolut totul 
va fi în zadar. Ideile nu pot 
fi strivite sub șenilele tancu
rilor și nici împușcate, ci ideile 
vor trebui să biruiască, și vor 
birui, spre gloria poporului 
cehoslovac, spre gloria Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, spre gloria comunismului 
din toată lumea.

Nu vreau să spun mai mult 
acum dar, tovarăși, vorbesc 
aici ca reprezentant al circum
scripției în care am fost ales 
deputat — în numele meu și 
al alegătorilor mei — dar vă 
rog să-mi îngăduiți să adaug 
cîteva cu rin te numai și ca 
scriitor.

Tovarăși, s-a vorbit în ple
nara de ieri și s-a vorbit și 
aici. în ședința Marei Adunări 
Naționale de acordarea de 
arme și intelectualilor. Armele 
cu care ne batem deobicei. să
biile noastre, sînt, cuvintele 
pe care noi le folosim. Dar aș 
dori ca conducerea noastră de 
partid și de stat sâ afle că 
mulți dintre noi sîntem capa
bili și, dacă va fi nevoie, să 
folosim și alte arme, nu numai 
armele noastre scriitoricești. 
Pînă la acest moment, pe care 
nici unul dintre noi nu-1 do
rește. vreau să asigur condu
cerea noastră de stat și de par
tid câ scriitorii din patria 
noastră — români, maghiari, 
germani — se consideră, în 
totalitatea lor, soldați ai pa
triei, soldați ai partidului, sol
dați care sînt mobilizați. Deo
camdată vom lupta cu armele 
sprecifice nouă, și cu aceste 
nobile arme vom apăra ideile 
noastre, vom apăra partid ui 
nostru, vom apăra tot ceea 
ce poate să întărească mișca
rea comunistă internațională.

cu toată tăria, de a exprima 
cu întreaga convingere însuși
rea pe deplin a temeiurilor pe 
care se bazează cele propuse 
de tovarășul secretar general 
al partidului nostru, ca și ade
ziunea, cinstită, fără rezervă 
și integrală la politica exter
nă și internă a partidului și 
guvernului, la cele ce s-au ho
tărît de organele de conducere 
competente legale și constitu
ționale ale Republicii Socia
liste România. Fac aceasta, 
tovarăși, și ca o datorie de 
a-mi împlini mandatul miilor 
și miilor de cetățeni români, 
maghiari, germani, care m-au 
trimis în această reprezentanță 
a țării ca delegat al gîndurilor 
șî voinței lor nestrămutate.

Fie-mi permis să mai a- 
daug la mandatul meu de 
deputat și dreptul de a 
vorbi în numele miilor de 
studenți și absolvenți ai cen
trului universitar din cetatea 
Clujului și în numele sutelor 
de intelectuali, oameni de 
știință din acel oraș și județ 
al Ardealului, ale căror con
cepții și convingeri le cunosc, 
le simt că bat în unison cu 
toată suflarea românească din 
cele patru colțuri ale patriei 
române.

Evenimentele petrecute în 
Republica Socialistă Ceho
slovacă pînă în momentul de 
față le cunoaștem, ele ne amă- 
răsc, ne dor și ne indignează. 
Situația care s-a creat în țara 
prietenă și frățească Ceho
slovacia, împotriva tuturor 
legilor și normelor de con
viețuire socială și internațio
nală o condamnăm cu ultima 
energie.

Dar ne întrebăm : ne ridi
căm în apărarea imprescrip- 
tivelor drepturi la indepen
dență a Cehoslovaciei și a 
poporului cehoslovac numai 
dintr-un sentiment — respec
tabil fără îndoială și justificat 
pe deplin în sine — al amici
ției, al simpatiei, numai fiindcă 
ne leagă de această națiune 
socialistă un lung trecut de 
luptă și de muncă comună și 
tovărășească pentru libertate 
și un trai mai bun ? Numai 
pentru aceasta ?

Nu ! O știți cu toții că nu 
numai din aceste motive stăm 
și ne postăm alături de po
porul cehoslovac, în sprijinul 
lui. La temelia acestei hotărîri 
a noastre stă neclintit, ca o 
piatră unghiulară a politicii 
partidului și guvernului nos
tru, principiul măreț, princi
piul sfînt pe care dintr-o în
delungată și adînc verificată 
experiență istorică poporul 
nostru întreg și l-a însușit ca 
o linie călăuzitoare, neabătută 
și intangibilă, de a respecta 
drepturile inalienabile ale unui 
popor de a-și croi singur soar
ta, alegîndu-și singur, fără nici 
o presiune din altă parte, căi
le cele mai potrivite cu inte
resele și specificul ființei lui, 
pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a socialismu
lui și comunismului la el 
acasă. Aceasta este condiția 
cardinală pentru a menține 
intactă unitatea și coeziunea 
dintre partidele comuniste ș: 
statele socialiste. Dăm și res
pectăm acest drept altuia și 
altora și îl cerem în același 
timp, imperios și categoric, și 
pentru noi înșine.

Procedînd astfel, aplicăm 
principiul de bază al socialis
mului creator, luminat și ne
alterat.

Gîndind și acționînd în fe
lul acesta, noi apărăm ideea 
nobilă, mare salvatoare a so
cialismului în lumea întreagă, 
îi înălțăm prestigiul așa cum 
i se cuvine, îi asigurăm biruin
ța, și umplem de nădejde clasa 
muncitoare de pe tot globul

Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși deputați,
Intr-o însuflețită unanimi

tate, Marea Adunare Națio
nală și-a manifestat de
plinul acord cu luminoasa 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a adoptat, în spi
ritul unei înalte responsabili
tăți, Declarația cu privire la 
principiile de bază ale poli
ticii externe a României.

Călăuziți de nobilele idealuri 
ale internaționalismului socia
list, reprezentanții direcți ai 
întregului popor român și-au 
exprimat desăvîrșita solidari

care ne privește cu îngrijo
rare și așteaptă de la noi spri
jin și cugetul și braț frățesc.

Nimic nu ne poate opri, ni
mic nu ne poate speria de a 
cugeta și de a făptui astfel. 
Și nu ne îndoim nici o clipă 
că dăm o luptă dreaptă pentru 
întreaga lume muncitoare de 
azi și de mîine. Această con
știință, dragi tovarăși, ne in
suflă ferma credință că ideile, 
prevederile și,măsurile preco
nizate în proiectul de decla
rație vor birui. O lume în
treagă socialistă muncitoreas
că e cu noi, își are ațintite 
privirile spre țara noastră, spre
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CAZACU VIRGIL
Stimați tovarăși deputați,
Dezbatem astăzi în Marea 

Adunare Națională — forul 
suprem al țării — Declarația 
cu privire la principiile ce stau 
la baza relațiilor țării noastre 
cu țările socialiste, cu toate 
țările lumii.

Document de excepțională 
însemnătate teoretică și prac
tică, pătruns de înaltă princi
pialitate comunistă, înteme
iat pe realitățile epocii con
temporane, pe experiența par
tidului și statului nostru, De
clarația vine să consfințească 
prin glasul și votul reprezen
tanților întregii națiuni, nor
me și principii fundamentale 
privind relațiile între state e- 
gale în drepturi, libere și su
verane.

în întreaga sa politică Par
tidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, pornesc 
de la interesele naționale fun
damentale ale poporului, de la 
hotărîrea de a face totul pen
tru triumful orînduirii socia
liste pe pămîntul României, 
convinse câ în acest fel po
porul român își aduce contri
buția sa efectivă la cauza ge
nerală a socialismului. El con
sideră câ numai Partid” 1 Co
munist din fiecare țară are 
dreptul și capacitatea să re
zolve problemele ce stau în 
fața poporului respectiv, el, și 
nimeni altcineva, este îndrep
tățit, în virtutea mandatului 
încredințat de popor, să orga
nizeze și să conducă dezvol
tarea politică și socială, sâ ho
tărască independent căile de 
progres, pornind de la cunoaș
terea realităților concrete, de 
la necesitățile stringente ale 
vieții.

Este dreptul imprescriptibil 
al fiecărui partid, al fiecărui 
popor de a edifica socialis
mul corespunzător condițiilor 
specifice și tradițiilor sale is
torice.

Iată de ce partidul nostru și 
poporul român și-au exprimat 

tate și prietenia frățească cu 
poporul cehoslovac, reprobînd 
încălcarea suveranității sale 
naționale.

Declarația adoptată și cuvîn- 
t-ările rostite de la tribuna fo
rului suprem al țării constituie 
expresia vie a adeziunii între
gului nostru popor Ia politica 
consecventă marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru, a 
hotărîrii sale de a o traduce în 
viață, fără șovăire, în intere
sul vital al patriei noastre so
cialiste, al unității țărilor so
cialiste, pentru asigurarea cli
matului de normală conviețu

poporul românesc, spre marele 
și vrednicul Partid Comu
nist Român.

Un singur cuvînt aș mai a- 
vea tovarăși de spus și trebuie 
să vi-1 spun.

Dacă conștiința curată ne 
inspiră și garantează reușita, 
mijlocul și arma cea mai efi
cientă, nedesmințit de puter
nică de a obține această victo
rie este : Unirea, unirea, în 
jurul partidului și guvernului, 
unire în jurul Comitetului 
Central, unire în jurul con
ducerii Statului și națiunii so
cialiste române, în jurul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

deplina solidaritate cu po
poarele Cehoslovaciei socia
liste, cu Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, avînd convinge
rea că, sub conducerea comu
niștilor, a guvernului legal, 
este în măsură să respingă 
orice încercare de a lovi în in
teresele socialismului, orice 
atentat la cuceririle sale revo
luționare, asigurînd mersul 
hotărît înainte spre victoria 
deplină a socialismului în Ce
hoslovacia.

Nouă comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Bucu
rești ne sînt cunoscute pro
gresele obținute de popoarele 
Cehoslovaciei frățești în con
strucția socialistă, în făuri
rea vieții noi. Opinia publică 
din Capitală, ca și din întrea
ga țară, a dat o deosebită a- 
preciere eforturilor depuse de 
popoarele Cehoslovaciei so
cialiste din inițiativa partidu
lui lor comunist pentru per
fecționarea vieții sociale, pen
tru cursul înnoitor care s-a 
conturat după plenara din ia
nuarie a.c., pentru lichidarea 
unor lipsuri și deformări din 
trecut, pentru dezvoltarea de
mocrației socialiste și stimu
larea spiritului de inițiativă 
a maselor în cadrul procesu
lui de edificare socialistă.

Nu de mult o delegație a 
Comitetului municipal de par
tid București din care am fă
cut parte, a vizitat Ceho
slovacia. Luînd contact ne
mijlocit cu realitățile din a- 
ceastă țară, ne-am convins că 
nu a existat nici o situație 
dramatică care să justifice o 
intervenție militară din afară. 
Cu atît mai mult este de ne
înțeles pătrunderea armatelor 
celor cinci țări pe pămîntul 
Cehoslovaciei. Este vorba aici 
de o încălcare flagrantă a su
veranității naționale a unui stat 
socialist frățesc, liber și inde
pendent, de sfidare a princi
piilor care stau la baza rela
țiilor între țările socialiste, a 

ire și colaborare dintre toate 
popoarele și statele pe baza 
principiilor imuabile ale suve
ranității și independenței na
ționale, ale neamestecului în 
treburile interne, pentru con
solidarea păcii și securității în 
întreaga lume

Tovarășe și tovarăși,
Ne revine datoria de a înfă

țișa fnaselor de alegători, care 
ne-au cinstit cu încrederea lor, 
declarația adoptată, de a lupta 
pentru transpunerea ei în 
viață, de a le prezenta lucră
rile sesiunii de astăzi, care a 

normelor fundamentale ale 
dreptului internațional. Acea
stă greșeală gravă aduce în
tr-adevăr prejudicii incalcu
labile întregii mișcări mun
citorești comuniste și munci
torești internaționale.

Ieri, în cursul desfășurării 
lucrărilor Plenarei Comitetu
lui nostru Central am trăit cu 
toții momente înălțătoare, de 
puternică afirmare a unității 
întregului popor în jurul par
tidului comunist, a Comitetu
lui nostru Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de adeziune de
plină a oamenilor muncii din 
București față de politica 
marxist-leninistă a partidului 
și statului nostru.

Punînd în centrul politicii 
sale externe prietenia și co
laborarea frățească cu toate 
țările socialiste, Republica So
cialistă România, pornind de 
la interesele vitale ale națiu
nii, ale cauzei socialismului 
în lume, acționează consec
vent pentru restabilirea încre
derii și respectului reciproc 
între statele socialiste și între 
partidele comuniste, sprijină 
activ orice acțiune internațio
nală care contribuie la întări
rea unității și coeziunii țări
lor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Personal aprob din toată i- 
nima Declarația supusă dez
baterii Marii Adunări Națio
nale care precizează cu ma
ximă claritate modul cum 
înțelege partidul nostru, între
gul popor român sâ clădească 
relațiile sale cu țările socia
liste, cu toate țările lumii. 
Sînt convins că numai prin 
stricta respectare a principi
ilor fundamentale care stau 
la baza acestor relații se va 
putea însănătoși viața inter
națională, se vor crea condiții 
prielnice dezvoltării colaboră
rii multilaterale dintre state.

Exprimînd gîndurile și as
pirațiile comuniștilor, ale 
muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor. oamenilor de ști
ință și cultură din Capitala 
patriei noastre, asigurăm con
ducerea de partid și de stat, pe 
dv. personal tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe toți deputății 
că ne vom înzeci eforturile 
pentru a ne aduce contribuția 
la înfăptuirea cu- succes a pro
gramului de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste, pro
gram elaborat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

constituit încă o puternică și 
vibrantă manifestare a unității 
de neclintit dintre partid, gu
vern și popor

Permiteți-mi, stimate tova
rășe și stimați tovarăși, ca ?n 
numele biroului Marii Adunări 
Naționale să vă adresez căldu
roase felicitări cu prilejul 
celei de a 24-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist și să vă urez 
noi succese în activitatea dv. 
închinată propășirii României 
Socialiste.

Declar închise lucrările se? 
siunii.



PAC. 6 SClNTEIA TINERETULUI

ADUNAREA FESTIVĂ CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST
(Urmare din pâg. 1)

ful Marelui Stat Major, acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Uni
versității București, general-cok)- 
nel în rezervă Dumitru Dămăcea- 
nu, artistul poporului Alexandru 
Ciucurencu, Marin Preda și Me- 
liusz Jozsef, scriitori, compozito
rul Gheorghe Dumitrescu, A- 
lexandrina Plopeanu, filatoare la 
F.R.B., și Aurelian Dinescu, ca
zangiu la Uzinele „Grivița Roșie".

In lojile oficiale se aflau mem
bri și» membri supleanți ai Co
mitetului Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consdiului de Stat .și ai Consi
liului de Miniștri.

La adunare au luat parte mem
bri ai C.C. alP.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale si 
organizații obștești, vechi ihili-

Cuvîntarea tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

(Urmare din pag. 1) 

rii, eliberarea întregii societăți, 
iar prin crearea și întărirea 
partidului marxist-leninist al 
clasei muncitoare s-a făurit 
una dintre cele mai importan
te premise ca idealul libertății 
să devină fapt.

Prima mare izbîndă pe acest 
drum a fost repurtată ca re
zultat al insurecției din august 
1944, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român.

Ne sînt încă vii în amintire 
anii întunecați, cînd odiosul 
regim al dictaturii fasciste și 
războiul hitlerist împinseseră 
la limita lor extremă suferin
țele și revolta maselor popu
lare. Exponent al voinței între
gului popor. Partidul Comunist 
Român a organizat, încă de la 
începutul războiului, mișcarea 
de rezistență antifascistă, care- 
s-a dezvoltat mereu, cuprin- 
zînd în rîr.durile ei muncito
rii, țărani, intelectuali, oa
meni aparținînd celor mai di
ferite categorii sociale, ostași, 
ofițeri și cadre superioare din. 
armată, oameni politici de di
verse orientări, pe toți cei in
teresați în doborîrea Regimu
lui antonescian și scoaterea 
țării din războiul hitlerist.

Una dintre condițiile obiec
tive, care au favorizat succesul 
luptei de eliberare a poporului 
român, au constituit-o victorii
le repurtate împotriva Germa
niei hitlerîste de Uniunea So
vietică. Ducînd pe umerii săi 
greul războiului, poporul so
vietic are marele merit de a fi 
dat loviturile cele mai puter
nice fascismului, dușmanului 
de moarte al omenirii.

întreaga desfășurare a insu
recției armate a confirmat jus
tețea planului de acțiune ela
borat de Partidul Comunist 
Român, a pus în evidență cu 
toată puterea capacitatea sa de 
a-și stabili strategia si tactica 
corespunzător condițiilor con
crete din România, de a orga
niza și conduce masele în lup
ta de eliberare.

Așa cum'se știe, la 23 Au
gust 1944, ca rezultat al acțiu
nii conjugate a forțelor insu
recționale. dictatura fascistă 
a fost răsturnată, tar armata 
română, ca un singur om, a în
tors armele împotriva trupelor 
hitlerîste.

După trei zile de lupte crîn- 
cene, forțele patriotice popu
lare și unități ale armatei au 
curățat -complet Capitala și 
împrejurimile ei de hitleriști, 
iar pînă la finele lunii au eli
berat întreaga Muntenie. Do- 
brogea, Oltenia, Banatul, pai - 
tea de sud a Transilvaniei și a 
Crișanei. capturînd zeci de mii 
de prizonieri.

De la 23 August și pînă la 
. zdrobirea definitivă a Germa
niei hitlerîste. armata română 
a luptat eroic, alături de ar
mata sovietică, acoperindu-se 
de glorie, pentru eliberarea 
întregului teritoriu al țării și 
dincolo de hotarele ei, pe teri
toriul Ungariei și Cehoslova
ciei. Efectivul militar de 
540 000 de oameni, din care a- 
proape 170 000 s-au jertfit pe 
cîmpul de bătălie, cheltuielile 
pentru susținerea frontului, 
împreună cu grelele pagube 
suferite prin distrugerile pro
vocate de trupele fasciste dau 
măsura aportului material și 
de sînge al României la marea 
epopee a luptei împotriva fas
cismului. Voința fermă de a a- 
păra și* dezvolta libertatea cu
cerită la 23 August a determi
nat poporul român să se anga
jeze în această luptă cu toate 
resursele materiale și umane, 
cu întregul potențial __ militar, 
să săvîrșească pe cîmpul de 
bătaie ca și în munca pentru 
susținerea frontului, adevărate 
minuni de vitejie și eroism. în 
focul luptelor, prin sîngele văr
sat în comun de ostașii români 
și sovietici s-au creat premise 
temeinice dezvoltării priete
niei, legăturilor multilaterale- 
de colaborare dintre poporul 
român și popoarele sovietice.

De ziua marii noastre sărbă
tori naționale, ne îndreptăm 
gîndurile cu emoție și recunoș
tință fierbinte spre neînfrica- 
tii fii ai poporului, spre eroicii 
ostași români și sovietici, spre 
luptătorii formațiunilor patrio
tice și toți acei care și-au dai 
viața pentru eliberarea patriei, 

tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, participanți la insu
recția armată de la 2'3 August 
1944, generali activi și în rezervă, 
foști conducători de mari unități 
pe frontul antihitlerist, ofițeri su
periori, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, acti
viști de partid și de stat, munci
tori fruntași din întreprinderile 
bucureștene, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. De asemenea, au 
luat parte oaspeți de peste ho
tare invitați la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea Zilei de 
23 August.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Dumitru Popa, 

pentru înfrîngerea fascismului. 
(Aplauze).

Dragi tovarăși,

Prin profunzimea transfor
mărilor înfăptuite, prin bogă
ția rezultatelor obținute pe 
toate planurile, cei 24 de ani 
care au trecut de la insurecția 
din august 1944 reprezintă o 
perioadă ce nu-și are egal în 
istoria poporului nostru. Pri
vind retrospectiv drumul par
curs, se conturează, ca o tră
sătură fundamentală a acestor 
ani. înaintarea neabătută în 
direcția împlinirii integrale a 
mărețului ideal — libertatea, 
înțeleasă ca satisfacere la un 
înalt nivel a nevoilor materia
le și spirituale ale omului, 
stăpîn pe soarta sa. conștient 
de necesitățile obiective ale 
progresului social. Este neîn
doielnic, o accepțiune a con
ceptului de libertate radical 
deosebită de cea a ideologilor 
burghezi, care în definițiile lor 
eludează cel mai adesea baza 
materială a acesteia, vorbesc 
despre libertate fără vreo legă
tură cu condițiile economice și 
sociale în care ea se manifestă. 
Or, tocmai această accepțiune 
exprimă, mi se pare, esența 
reală a libertății și îi conferă 
excepționala valoare, ca bunul 
cel mai de preț, ca aspirație 

, supremă a oamenilor.
întreaga dezvoltare a ome

nirii atestă ca un adevăr 
axiomatic legătura indisolubi
lă dintre libertatea individu
lui și independența națională 
a țării căreia ii aparține. Isto
ric și logic, libertatea omul-jî. 
ființă prin excelență socială, 
presupune libertatea grupului 
social, a colectivității, iar în 
cazul societății moderne, a 
colectivității fundamentale, a- 
tît de solid închegată și sta
tornică, pe care o reprezintă 
națiunea. Nu este de conceput 
libertatea socială și individua
lă acolo unde independența 
și suveranitatea națională nu 
există sau. într-un fel sau al
tul, sînt știrbite. Mari gindi- 
tori ai lumii. ai poporului 
nostru au sesizat această legă
tură, exprimînd-o în formule 
de o mare plasticitate. ..Li
bertatea — spunea Alecu 
Russo — e îndoită : cea din
lăuntru și cea din afară... ele 
sînt surori, și una fără alta 
nu poate trăi'.

Ce imensă importanță atri
buie popoarele independen
ței naționale, ca .factor pri
mordial al progresului lor, o 
dovedesc cu prisosință am
ploarea fără precedent pe 
care a căpătat-o în zilele noa
stre mișcarea de eliberare na
țională. ridicarea pe ruinele 
imperiilor coloniale a zeci și 
zeci de state noi. Faptele a- 
rată că nu numai națiunile ti
nere, dar și cele ajunse la de
plină maturitate sînt perma
nent preocupate de apărarea 
și întărirea independenței lor 
Este o misiune a socialismului 
de a contribui la potențarea 
idealului de libertate naționa
lă în lumea contemporană, de 
a descătușa toate energiile 
națiunilor, creîndu-le condiții 
pentru a-și manifesta integral 
personalitatea.

România socialistă se înfă
țișează astăzi pe arena mon
dială ca o țară cu adevărat in
dependentă, așa cum nu a fost 
niciodată în trecut, ocupînd 
un loc demn în rîndul națiu
nilor lumii. Au rămas de do
meniul unei triste amintiri 
timpurile cînd independența 
era proclamată doar formal, 
destinele țării fiind hotărîte 
direct sau indirect, în afara 
ei. In republica noastră, po
porul este deținătorul suve
ran al puterii, stâpînul tutu
ror bogățiilor țării și al roa
delor muncii lui ; el, și nu
mai el, este acela care își ho
tărăște efectiv soarta, conform 
voinței și intereselor sale, 
care își făurește în mod con
știent istoria, consacrîndu-și 
eforturile construirii socialis
mului și comunismului. (A- 
plauze). Această realitate a 
pătruns adine în conștiința și 
viață națiunii și de aceea este 
ireversibilă. Poporul român 
este un popor liber, într-o 
țară liberă : el prețuiește ca 
lumina ochilor independența 
și suveranitatea patriei." este 
hotârît să le apere cu întrea
ga sa ființă, îneît nici o for

membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pnm- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

în aplauzele asistenței a luat 
cuviijtul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri.

In repetate rînduri, cuvîntarea 
a fost subliniată prin vii și pu
ternice aplauze.

La încheierea cuvîntării, în
treaga asistență, în picioare, a ova
ționat îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul său Cenți al, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru patria noastră iubită — Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

ță din lume nu ar putea să i 
le smulgă vreodată. (Aplauze).

Principala cucerire obținută 
de masele muncitoare pe dru
mul deschis în urmă cu 24 
de ani o constituie eliberarea 
socială, lichidarea oricărei ex
ploatări a omului de către om. 
victoria deplină ?i definitivă 
a socialismului la orașe și 
sate. Prin extinderea in întrea
ga economie a proprietății so
cialiste asupra mijloacelor de 
producție, li s-a asigurat tu
turor cetățenilor patriei o si
tuație de egalitate față de a- 
ceste mijloace, eliberarea de 
servituțile inerente orînduiri- 
lor bazate pe proprietatea 
privată, pe relații de exploa
tare. Forțele productive și re
sursele materiale ale țării au 
fost puse in totalitatea lor in 
slujba celor ce muncesc, ceea 
ce a creat condițiile progresu
lui rapid și multilateral — e- 
conomic, social, cultural — ai 
întregii țări. In același t;mp. 
s-a schimbat radical configu
rația societății românești: in 
cadrul ei nu mai există decît 
clase și pături sociale de oa
meni ai muncii. In strinsâ uni
tate, clasa muncitoare. țărăni
mea. intelectualitatea. întregul 
nostru popor își dedică toate 
forțele construirii noii orir- 
duiri sociale. (Aplauze).

Eliberarea națională și so
cială formează, neîndoielnic, 
unica bază pe care se poate 
realiza adevărata libertate in
dividuală. dezvoltarea «ub 
toate aspectele a personalității 
umane. Dispunind de o aseme
nea bază, țara noastră par
curge un proces de continuă 
adincire a democrației socia
liste. de lărgire a drepturilor 
și libertăților consfințite și 
garantate material de Consti
tuție pentru toți cetățenii, in
diferent de naționalitate.

Suportul solid, pilonii de 
susținere a libertății, fie ea 
națională, socială sau indivi
duală. sînt, esențialmente, 
creșterea bogăției materiale a 
societății și ridicarea gradului 
de cultură a membrilor ei. Ar 
fi greu, desigur, să se distingă 
care dintre acești doi piloni 
este mai important. Un fapt 
este cert : strinsa lor interde
pendență și condiționare re
ciprocă. Intr-adevăr, numai la 
un anumit nivel de bogăție 
materială poate fi organizată 
o rețea largă de instituții de 
învățămint, de cultură și artă, 
după cum numai prin învăță
tură. prin însușirea științei și 
a celorlalte valori culturale 
acumulate de omenire se 
poate ajunge la o tot mai cu
prinzătoare cunoaștere și 
dominare a naturii, la sporirea 
avuției sociale.

Tocmai în aceste direcții ac
ționează stăruitor partidul și 
statul nostru socialist, sînt 
orientate principalele eforturi 
ale poporului român. Politica 
de industrializare socialistă, 
urmată cu consecvență și fer
mitate, s-a dovedit pirghia 
hotăritoare în stare să deter
mine dezvoltarea rapidă a in
dustriei și a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, pe 
baza științei și tehnicii moder
ne, sporirea considerabilă a 
producției materiale și a ve
nitului național. Faptul că as
tăzi industria românească pro
duce în numai 27 de zile cit 
în întreg anul 1938 arată, cred, 
limpede, imensele posibilități 
de progres ale forțelor de 
producție în socialism, faptul 
că partidul nostru a știut să 
valorifice, să transforme în 
realitate aceste posibilități. 
Același obiectiv major, al 
creșterii avuției societății, a 
fost și este urmărit prin poli
tica de dezvoltare intensă și 
modernizare a agriculturii so
cialiste, de introducere în pro
ducția agricolă a roadelor 
științei, politică ce a dus la 
descătușarea energiilor po
tențiale în această importantă 
ramură a economiei noastre.

Temelii trainice pentru 
creșterea avuției materiale a 
țării, pentru continua ridicare 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc au fost puse prin 
programul adoptat de Con
gresul al IX-lea al partidului 
și dezvoltat de Conferința Na
țională. După cum vă este 
bine cunoscut, potrivit Directi
velor congresului, izvorîte din- 
tr-o adîncită analiză a posibi
lităților și necesităților eco
nomiei naționale, considerate 
nu static, ci în perspectivă, în 
centrul atenției se află dez
voltarea și perfecționarea ba

zei tehnico-materiale a socia
lismului, creșterea producției 
in toate ramurile. In acest 
scop, activitatea în toate sec
toarele este orientată spre spo
rirea continuă a acumulărilor, 
spre ridicarea la un nivel su
perior a eficienței economice. 
Acțiunile inițiate de partid în 
vederea organizării raționale a 
producției și a muncii, sporirii 
productivității muncii și ren
tabilității, întronării pretutin
deni a unui înalt spirit de 
răspundere și gospodăresc, au 
căpătat o largă extindere, de
venind preocupări de prim 
ordin ale celor ce muncesc.

In pofida dificultăților pro
vocate de seceta care a bîntuit 
anul acesta in cele mai multe 
zone ale țării, constatăm cu 
satisfacție că planul de stat 
se îndeplinește și se depășește 
cu succes, gratie muncii entu
ziaste a colectivelor din unită
țile industriale și agricole, 
construcții și transporturi, din 
proiectare și cercetare. în pri 
mele șapte luni, producția glo
bală industrială a fost cu 12,6 
la sută mai mare decît în pe 
rioada corespunzătoare a anu
lui anterior, producția peste 
Dlan însumează o valoare de 
850 milioane lei. Circa 75 la 
sută din sporul producției față 
de anul precedent s-a realizat 
pe seama productivității mun
cii. care continuă să crească în 
ritm susținut. Economiile din 
reducerea prețului de cost în 
industrie au depășit prevede- 

rile in prima jumătate a anu
lui cu peste 270 milioane lei 
Ca urmare a măsurilor luate, 
a eforturilor depuse de țărăni
me, cu sprijinul activ al statu
lui nostru, s-au creat condiții 
pentru a obține o recoltă care 
să asigure o bună aproviziona
re a populației cu produse 
agroalimentare și a industriei 
cu materiile prime agricole ne
cesare. Avem depline temeiuri 
să socotim că planul pe acest 
an. ca de altfel pe întregul cir. 
cinai, va fi realiza: potrivii 
prevederilor.

Concomitent cu sporirea pro 
ducției. a avuției materiale 
partidul acordă o atenție nesiă 
bită dezvoltării invățămintu- 
lui. științei și culturii, conside
rate permanent ca o latură in
separabilă a operei de con
strucție socialistă. Pentru e 
ilustra impetuozitatea cu care 
am avansat în acest domeniu 
aș aminti doar că într-o țară 
care cu 24 de ani în urmă mai 
număra încă milioane de a- 
nalfabeți, au fost realizate nu 
numai generalizarea și gratui
tatea invățămintului pe toaie 
treptele sale, dar și creșterea 
duratei invățămintului obliga
toriu la 8 ani și în perspecti
va apropiată la 10 ani. Perfec
ționările aduse in ultimul timp 
în organizarea și conducerea 
activității științifice și a învă- 
țămintului dovedesc, o dată 
mai mult, cit de mari și de 
perseverente sint eforturile ce 
se fac pentru ca societatea 
noastră să încorporeze tot ce 
este mai înaintat in știință și 
cultură, să devină, in întregul 
ei, o societate luminată, să fo
losească efectiv cunoștințele 
însușite pentru a ajunge mai 
grabnic la un înalt nivel de 
bunăstare și civilizație.

După cum se știe, societatea 
reprezintă un organism viu, 
mobil, în contjnuâ mișcare și 
dezvoltare. Uimitor de rapid 
este ritmul progresului ei în zi
lele noastre, sub impulsul 
grandioasei revoluții tehnico- 
științifice, al penetrației vigu
roase a științei în toate sec
toarele de activitate și cu pre- 
căderee in sfera producției ma
teriale, ceea ce se răsfrînge 
— pînă la sfirșitul sfîrșitului în 
întreaga viață socială.

Aceste fenomene se resimt 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică, în toate țările lumii, 
solicitînd forme tot mai evo
luate de organizare și condu
cere, îmbunătățiri în funcțio
narea organismului social. 
Considerabile sînt proporțiile 
și profunzimea lor în țările so
cialiste. Se știe că în momen
tul trecerii la construirea noii 
orînduiri, majoritatea acestor 

tări erau mult rămase în urmă 
din punct de vedere economic, 
ceea ce a pus în fața lor sar
cina extrem de grea de a im
prima un ritm alert dezvoltării, 
pentru a lichida, într-un ter
men cit mai scurt pasibil, de
calajul față de țările înainta
te, Este de remarcat, în același 
timp, că orinduirea socialistă, 
relațiile ei de producție, poten
țează elementele dinamice care 
pătrund în toate domenile vie
ții sociale, oferă cadrul prielnic 
pentru perfecționări, pentru a- 
firmarea nestînjenită a noului

Este cit se poate de evident 
că evantaiul atît de larg al 
treptelor de dezvoltare sub 
care se înfățișează omenirea în 
zilele noastre — de la forme
le primitive, pînă la cele mai 
evoluate — determină și o in
finită diversitate a căilor de 
acces la socialism și, implicit, 
a modalităților concrete de e- 
dificare și perfecționare a noii 
orînduiri. In aceste condiții, a 
aplica pretutindeni aceeași re
țetă, a urma un model unic, ar 
fi o inadvertență ce ar preju
dicia grav opera de construire 
a socialismului. Experiența 
țării noastre, ca și a celorlal
te țări socialiste, arată că re
zolvarea optimă a probleme
lor pe care le ridică înainta
rea spre socialism nu pOate 
avea loc decît ținînd seamă 
în cel mai înalt grad de ca
drul concret al fiecărei țări, 
de elementele ei specifice 
Luarea în considerare a parti
cularităților naționale repre- 

zinti in egală măsură o pre
misă indispensabilă a succe
sului acțiunilor întreprinse, 
ca și respectarea legilor și 
principiilor generale ale con
strucției socialiste. Aceasta nu 
este de fapt decît aplicarea în 
viața socială a tezei materia
lismului dialectic, potrivit că
reia generalul și particularul 
formează o unitate insepara
bilă singurul mod de manifes
tare ai generalului, unica sa 
posibilitate de a exista fiind 
numai și numai particularul.

Ir concepția partidului și 
statului nostru. Îmbunătăți
rea formelor și metodelor de 
organizare și conducere în 
concordanță cu cerințele noi 
constituie o necesitate perma
nentă. nicidecum o acțiune 
care poate fi cindva socotită 
încheiată. Sarcina este cu atît 
mai dificilă cu cit societății 
socialiste ii incumbă nu numai 
rezolvarea problemelor legate 
de autoperfecționarea sa. dar 
și găsirea de remedii pentru 
diferitele anacronism» moște
nite de la orinduirile anteri
oare.

Sînt prea bine cunoscute, 
pentru a mas insista asupra 
lor. măsurile ce au fost luate, 
pe baza hotăririlor Congresi- 
lu al IX-lea și ale Conferin
ței Naționale a partidului, 
pentru perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 
naționale, pentru îmbunătăți
rea organizării administrativ- 
teritoriale. pentru ridicarea 
la un nivel superior a activi
tății în toate sectoarele. O do 
minantâ comună acestor mă
suri este, fără doar și poate, 
reflectarea legilor economice 
și a celorlalte legi obiective 
ale dezvoltării sociale, potri
vit particularităților și speci
ficului național, coresponden
ța lor strînsă cu realitățile 
României. Acesta este de fapt 
..secretul* eficienței lor. de pe 
acum evidentă într-un șir de 
sectoare, al aprobării cu care 
au fost primite de oamenii 
muncii, interesați în cel mai 
înalt grad in bunul mers ai 
treburilor economice și ob
ștești.

Schițînd tabloul perfecțio
nărilor inițiate de partidul 
nostru în toate domeniile, se 
curine să relevăm ca o trăsă
tură distinctivă a măsurilor 
luate, faptul că ele urmăresc, 
pe diverse căi. dezvoltarea 
inițiativei maselor, creșterea 
participării lor efective la 
conducerea și rezolvarea pro
blemelor economice, de stat 
și sociale, crearea acelei am
bianțe în care individualita
tea. talentele, aptitudinile fie
căruia să se poată afirma de

plin. Se fac astfel noi pași pe 
calea libertății și democra
ției, deschisă la 23 August 
1944.

Dragi tovarăși,

Libertatea cucerită de po
porul român se reflectă și . în 
politica externă care, în cazul 
țării noastre, ca de altfel al 
oricărei alte țări, emană în 
fond din politica internă. As
tăzi, statul român, stat al ce
lor ce muncesc de la orașe și 
sate, dispune -de dreptul sacru 
de a hotărî de sine stătător a- 
supra politicii externe. De aci 
și caracterul profund democra
tic al acestei politici pe deplin 
corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale poporului, 
ale luptei generale pentru în
făptuirea idealurilor indepen
denței, democrației și progre
sului. pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii. Am avut 
prilejul în ultimii ani să mă 
întîlnesc și să discut cu.; nu
meroase personalități iparean- 
te ale vieții politice din dife
rite țări și am deslușit în gi'n- 
durile și faptele lor.. indiferent 
de concepțiile care-i călăuzesc, 
respectul pentru politica ex
ternă a României, pentru 
principialitatea și realismul 
ei (Aplauze). Desigur, aceasta 
reprezintă o expresie eloc
ventă a prestigiului dobîndit 
de România socialistă pe plan 
mondial.

Atașată cauzei socialismului 
prin tot ceea ce a întreprins 
în cei 24 de ani. de la elibe 

rarea sa. România situează în 
centrul politicii ei externe — 
cum prea bine se știe — rela
țiile de prietenie și alianță 
frățească cu toate țările socia
liste. Ca țări suverane, egale 
in drepturi și unite prin co
munitatea orînduirii sociale Și 
de stat, prin aceleași țeluri Și 
idealuri revoluționare, țările 
socialiste sînt chemate să dez
volte un model de conviețuire 
echitabilă. întemeiată — cum 
însăși clasicii marxișm-leainis- 
mului au întrevăzut limpede 
— pe principiile internaționa
lismului socialist, pe respectul 
reciproc al independenței și 
suveranității naționale, pe în
credere și simpatie priete
nească.

Partidul și statul nostru, 
poporul român și-au reafirmat 
azi. in Declarația adoptată de 
Marea Adunare Națională în 
sesiunea sa extraordinară, 
concepția cu privire Ia ' rela
țiile dintre țările socialiste, la 
principiile pe care ele trebuie 
să se întemeieze pentru a în
lesni atît progresul fiecăreia 
dintre aceste țări, dezvoltarea 
lor multilaterală, cit și întă
rirea sistemului mondial socia
list în ansamblu, creșterea in
fluenței sale în lume.

Considerăm că în epoca pe 
care o trăim — epocă de afir
mare riguroasă a năzuinței 
popoarelor spre independen
ță națională — respectul 
suveranității, al personalității 
fiecărui popor, recunoașterea 
în fapt a dreptului inalienabil 
și imprescriptibil al tuturor 
popoarelor de a decide ele în
sele asupra propriei lor soar te, 
asupra căilor dezvoltării lor, 
trebuie să călăuzească perma
nent, invariabil, relațiile din
tre țările socialiste (Aplauze) 
Aceasta reprezintă o cerință 
elementară în relațiile dintre 
state, deoarece numai pe o a- 
semenea bază se pot întrona 
deplina încredere reciprocă 
între țări și popoare, colabora
rea lor fructuoasă-,

în condițiile în care, în lume 
există țări cu un potențial .eco
nomic, militar, demografic ex
trem de diferit respectarea e- 
galității în drepturi între sta
te, indiferent de mărimea și 
forța lor, reprezintă, de ase
menea, un imperativ esențial 
pentru dezvoltarea unor rela
ții internaționale normale. Din 
acest, imperativ decurge în 
mod firesc necesitatea neames
tecului în treburile interne. 
Dreptul, de a hotărî cum pot si 
cum trebuie să fie-rezolvate în 
fiecare țară problemele’ con
strucției socialiste, de a stabili 
formele și met<>dele de organi- 

aare.'și ■ conducere, modul de 
adunare a democrației, direc
țiile,de dezvoltare a economiei 
ți a‘întregii activități sociale 
aparține’ numai și numai po
porului și partidului din țara 
respectivi, și nimeni altcineva 
nu are și nu poate să-și aroge 
acest drept. (Aplauze). Ingerin
ța în treburile altora, încerca
rea de a-și impune prin forță 
voința altei țări, peste capul 
organelor , sale legale de con
ducere. al poporului din țara 
respectivă, sînt inadmisibile în 
relațiile dintre orice state, și 
cu atît mai mult în relațiile 
dintre țările socialiste, fiind 
total incompatibile cu princi
piile marxism-leninismului, 
ale internaționalismului so
cialist. Viața arată că ames
tecul brutal în treburile inter
ne, intervențiile'militare nu a- 
nulează cerințele obiective ale 
progresului, nu fac decît să a- 
graveze contradicțiile care cer 
perfecționarea mecanismului 
social și, fără îndoială, pe a- 
celea dintre poporul țării res
pective și intervenționiști. nu 
pot opri, in cele din urmă, 
mersul înainte al societății. 
(Aplauze).

O gravă încălcare a tuturor 
acestor principii, a normelor u- 
nanirn recunoscute ale dreptu
lui internațional, o constituie 
pătrunderea trupelor a cinci 
țări socialiste pe teritoriul 
Cehoslovaciei, fără să fi fost 
chemate de forurile, ei condu
cătoare. Nu poate existe nici 
un fel de justificare pentru a- 
ceastă acțiune care nesocoteș
te suveranitatea unei țări fră
țești, aduce grave prejudicii 
cauzei socialismului-și păcii'în 
lume. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de .Stat și Consiliul 
de Miniștri, reunite ieri în șe
dință comună, ‘precum și sesiu
nea extraordinară de azi a 
Mariis Adunări- Naționale și-au 
exprimat totala dezaprobare 
față' de ocuparea militară a 
Cehoslovaciei socialiste, aceas
tă poîiție. fiind sprijinită pe 
de-a-ntregul de toată popu
lația țării (Aplauze).
, Așa cum s-a mai spus, cu 
prilejul recentei vizite a dele, 
gației noastre de partid și de 
stat în Cehoslovacia, ne-am 
întărit și mai mult convinge
rea, pe care, de altminteri, am 
exprimat-o încă de la începu
tul ’ procesului de reînnoire 
democratică din această' țară, 
că: popoarele ceh și slovac'sînt 
ferm atașate cauzei, socialismu
lui, că partidul lor comunist, 
fidel; exponent al intereselor 
și năzuințelor oamenilor mun
cii, a pornit pe drumul înlă
turării deformărilor din trecut, 
al perfecționării orinduirii so
ciale și de -statițocmai pentru a 
asigura succesul deplin al ope
rei de construcție socialistă, 
în aceste zile, cînd Cehoslova
cia prietenă trece prin grele 
încercări. România și-a afir
mat calda și deplina solidari
tate cu popoarele ceh și slovac 
cu partidul lor comunist și 
conducerea lui aleasă, cu or
ganele constituționale de con
ducere ale statului și ne ex
primăm încrederea în capaci
tatea lor de a face față situa
ției create, de a asigura mersul 
înainte a! construcției socialis
te, în conformitate cu interese
le lor vitale (Aplauze).

în spiritul solidarității inter
naționaliste de care este animat, 
poporul român se află alături 
de clasa muncitoare de pretu
tindeni, de mișcarea de elibe
rare națională, de popoarele 
tinerelor state, de forțele de
mocratice și progresiste din 
toate țările care luptă pentru 
libertate socială și națională 
pentru pace ți prosperitate.

Transformările profunde 
care se petrec în lumea con
temporană. exploziva dezvol
tare a forțelor de producție, a- 
dincirea diviziunii internațio
nale a muncii determină în 
mod obiectiv necesitatea co
existenței pașnice între state, 
fără deosebire de orinduirea 
lor socială, extinderea legătu
rilor de colaborare, a schimbu
lui de valori materiale și spi
rituale p» plan mondial. Toa
te acestea pot constitui, dacă 
sînt înțelese rațional, temeiuri 
solide pentru organizarea unei 
păci durabile — dorință arză
toare a popoarelor. Principiile 
independenței si suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne. egalității depline în 
drepturi și respectului reciproc 
se bucură de adeziunea unui 
număr sporit de state, de 
sprijinul larg al opiniei publi
ce mondiale., dovedindu-se sin
gura bază viabilă a unor ra
porturi normale între toate 
țările, a unor relații de încre
dere ți stimă, de colaborare 
rodnică. înfăptuirea lor oferă 
așa, cura arată practica, un 
punct, de plecare sănătos pen
tru soluționarea oricăror liti
gii .internaționale.

Desigur,, instaurarea și. .con
solidarea păcii în întreaga 
lume nu se realizează de la 
sine, ci implică eforturi stă- 
ruitoare dip partea tuturor 
țărilor pentru promovarea 
ideilor de dreptate, egalitate 
și libertate, pentru apropierea 
ți colaborarea între state, o 
luptă permanentă împotriva 
imperialismului, a forțelor mi
litariste. revanșiste, interesate 
în . -menținerea focarelor de 

război și a dominației asupra 
altor popoare. Iată rațiunea 
pentru care țara noastră mili
tează activ pentru pace și se
curitate în Europa și în lume, 
condamnă actele care contra
vin normelor de relații între 
țări și duc la încordare în 
viața internațională, salută 
orice pas. cît de mic, în di
recția întăririi păcii.

Mai mult ca oricînd se im
pune în lumea contemporană, 
ca o condiție primordială a 
victoriei luptei popoarelor 
pentru pace și progres, unita
tea tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, și în primul rind a 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste ți muncitorești in
ternaționale — cauză pentru 
al cărei succes partidul și 
statul nostru acționează per
manent și prin toate mijloa
cele.

Dragi tovarăși,
Evocînd principalele reali

zări dobîndite de poporul ro
mân, îndreptîndu-ne privirile 
către viitorul luminos contu
rat prin programul de dezvol
tare multilaterală a țării, se 
cuvine să subliniem încă o 
dată merjtul imens al parti
dului nostru comunist (Aplau
ze). în tot acest răstimp, par
tidul s-a dovedit cu toată vi
goarea singura forță politică 
în stare să stabilească obiec
tive realiste, adecvate -posibi
lităților și necesităților țării. 
Partidul a insuflat ' poporului 
încredere in propriile puteri, 
hotărîrea de a-și consacra 
eforturile creatoare operei de 
edificare o noii orînduiri, în- 
fruntînd orice piedici și greu
tăți. In politica partidului își 
găsesc fidelă oglindire voința 
și interesele vitale ale națiunii 
noastre. Faptele stau mărturie 
că niciodată în istoria Româ
niei nu a existat o participare 
atît de largă și activă ca în 
prezent a maselor populare 
la stabilirea deciziilor în pro
blemele fundamentale ale pre
zentului și viitorului țării.

Politica urinată de tara 
noastră este în egală măsură 
a poporului și a partidului, a 
întregii lui conduceri, la defi
nirea ei. la pregătirea și elabo
rarea soluțiilor adueîndu-și o 
valoroasă contribuție secreta
rul general al Comitetului 
Central al partidului nostru 
(Aplauze îndelungate). Prin 
devotamentul său nețărmurit 
față de poporul român căruia 
îi aparține, prin solida sa pre
gătire marxist-leninistă și 
adinca cunoaștere și înțelege
re a intereselor naționale, prin 
atașamentul neclintit față de 
cauza socialismului și a păcii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s§ bucură de știma profundă 
și prețuirea unanimă a Comi
tetului Central, a întregului 
partid, a tuturor celor ce 
muncesc din țara noastră. (A- 
plauze puternice, urale).

Verificată în practică prin 
rezultatele la care a dus, po
litica internă și externă a 
partidului întrunește deplina 
aprobare a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a tu
turor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate.

Această adeziune și-a găsit 
o nouă și puternică expresie 
în însuflețirea cu care între
gul nostru popor a primii 
măsurile hotărîte de plenara 
comună a Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Mi
niștri.' îndreptate spre apăra
rea independenței și suverani
tății naționale, a cuceririlor 
noastre socialiste. Toți, cetățe
nii țării, bărbați și femei, ti
neri și vîrstniei, sînt ferm de
ciși să nu admită nici un fel 
de încălcare sau știrbire a a- 
cestor cuceriri, să facă totul 
pentru a-și putea desfășura in 
deplină siguranță munca paș
nică, consacrată desăvîrșirii 
construcției socialiste (Aplau
ze).

Chezășia unor noi victorii, 
a înaintării ferme a Româ
niei pe calea socialismului 
este întărirea continuă a ro
lului conducător al partidului, 
munca plină de. abnegație a 
fiecărei organizații de partid 
și a fiecărui comunist, conso
lidarea și lărgirea neîncetată 
a legăturii partidului cu ma
sele. Indisolubila unitate din
tre partid și popor, coeziunea 
lor în jurul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român întăresc forța partid-i- 
lui, ca și a poporului, formea
ză un, zid puternic, de netre
cut. Devotat fără margini na
țiunii noastre, cauzei socialis
mului. și păcii, partidul co
munist își va consacra și în 
viitor întreaga energie, va face 
totul, absolut totul, pentru bi
nele tării și fericirea oameni
lor muncii. (Aplauze).

Dați-mi voie, cu prilejul a- 
cestei aniversări, ca în nume
le conducerii de partid și de 
stat să adresez muncitorilor, 
țăranilor, oamenilor de știință 
și cultură, tuturor celor ce 
muncesc la orașe și sate, cal
de felicitări, urări de sănăta
te și noi succese în activitatea 
lor, consacrată propășirii pa
triei (Aplauze).

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, înainte spre 
noi victorii în lupta pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste, pentru triumful socia
lismului și al păcii ! (Aplauze 
puternice, îndelungate urale).



SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 7

DECLARAȚIA Telegrama lucrătorilor ambasadei

C C. al U.T.C.
cehoslovace la București către

BUCUREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

si Consiliului U.A.S. R conducerea de partid și de stat

(Urmare din pag. 1) 
clarația sesiunii extraordinare a 
Marii Adunării Naționale din 
22 august a.c., principii izvorî te 
din aspirațiile cele mai fierbinți 
ale poporului nostru de unitate 
cu toate țările socialiste, de pace 
și prietenie cu toate popoarele și 
care corespund pe deplin inte
reselor vitale ale omenirii.

Exprimînd simțămintele tinerei 
noastre generații, dăm o înaltă 
apreciere consecvenței cu care 
conducerea partidului și statului 
militează pentru întronarea și 
respectarea fără abatere a prin
cipiilor care trebuie să guverneze 
relațiile dintre țările socialiste: 
internaționalismul proletar, res
pectul independenței și suvera
nității naționale, egalitatea în 
drepturi și neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc 
și întrajutorarea tovărășească. 
Prin prizma acestor principii 
unanim recunoscute și care con
stituie condiția hotărîtoare a 
unității țărilor sistemului socia
list, ocuparea Cehoslovaciei, stat 
socialist suveran și independent, 
reprezintă o grea lovitură dată 
coeziunii țărilor socialiste, miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, luptei forțelor de
mocratice și antiimperialiste, 
prestigiului și autorității socialis
mului în lume, năzuințelor spre 
libertate și dreptate socială și 
națională ale tinerei generații, 

în aceste momente grele, Co
mitetul Central al U.T.C. și, 
Consiliul U A-S.R. își alătură 
glasul tuturor celor care cer re
tragerea neîntîrziată a trupelor 
ocupante, încetarea oricărei in
gerințe în treburile interne ale 
Cehoslovaciei, a măsurilor re
presive luate împotriva conducă
torilor de partid și de stat, asi
gurarea posibilității ca organele 
conducătoare de partid și de stat

legale să-și exercite nestînjenit 
funcțiunile, respectarea dreptu- 

1 lui inalienabil al popoarelor 
1 ceh și slovac- de a hotărî sin- 

gure asupra căilor de dezvoltare 
și construcție a socialismului. Sînt 
cerințe imperioase ale acestui 
moment dramatic pentru cauza 
socialismului și păcii și sîntem 
mîndri că partidul și statul nos
tru s-au pronunțat ferm și prompt 
pentru realizarea lor.

Sîntem pe deplin conștienți că 
este datoria noastră să muncim 
cu însuflețire pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare și în
florire multilaterală a României 
socialiste, de ridicare a ei pe noi 
trepte ale civilizației materiale . 
și spirituale.

în reînființarea gărzilor pa
triotice înarmate ale munci
torilor, țăranilor și intelectuali
lor vedem încă o recunoaștere 
a eroicelor tradiții înscrise de 
înaintași în lupta pentru elibe
rarea patriei, pentru asigurarea 
independenței și suveranității 
patriei noastre.

în numele întregului tineret 
al patriei facem legămînt în fața 
partidului și poporului ca strîns 
uniți în jurul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
să fim gata pentru a apăra cuceri
rile revoluționare ale României 
socialiste.

Tînăra noastră generație, îm
preună cu întregul popor, spri
jină eforturile neobosite ale 
Partidului Comunist Român, pă
trunse de o înaltă principialitate 
și grijă pentru salvgardarea prie
teniei și unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și munci
torești, pentru consolidarea în
tregului front antiimperialist, e- 
forturi izvorîte din responsabi
litate față de interesele vitale ale 
poporului, ale națiunii noastre 
socialiste, ale cauzei socialismului 
și păcii în lume.

a R. S. Cehoslovace
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,

Dragi tovarăși,
BUCUREȘTI

Lucrătorii Ambasadei Repu
blicii Socialiste Cehoslovacia la 
București au adresat conducerii 
de partid și de stat a Republi
cii Socialiste Cehoslovace urmă
toarea telegramă :

Lucrătorii Ambasadei Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la 
București au transmis în ziua de 
22 august 1968 Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia o declarație 
prin care exprimă deplinul lor 
sprijin președintelui Republicii,

Ludvik Svoboda, guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovacia 
în frunte cu tovarășul Oldrich 
Cernik și Comitetului Central al 
Partidului Comunist idin Ceho
slovacia în frunte cu tovarășul 
Alexander Dubcek.

Lucrătorii Ambasadei cer eli
berarea imediată a acestor tova
răși pentru a-și putea exercita 
funcțiile lor, precum și retrage
rea imediată a armatelor de o- 
cupație de pe teritoriul Repu
blicii Socialiste Cehoslovacia.

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a eliberării României 
vă transmit dumneavoastră și întregului popor român salutări 
frățești și felicitări cordiale.

Vă urez dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră 
poporului român multe noi succese în construcția României so
cialiste.

Scrisoarea unui grup

de tineri cehoslovaci
La redacția noastră a sosit o 

scrisoare a unui grup de 30 ti
neri turiști cehoslovaci în care 
își exprimă opinia în legătură cu 
gravele evenimente din patria 
lor:

„Noi, participanții la excursia 
C.S.M. în România sîntem 
profund mîhniți la aflarea vești
lor despre intervenția armată a 
unor state participante la Trata
tul de la Varșovia și despre ocu
parea teritoriului republicii noas
tre. .

Sîntem profund impresionați 
văzind că împotriva voinței am
belor noastre popoare aceste ar
mate au încălcat toate normele 
dreptului internațional și Carta 
O.N.U. privind teritoriul țării 
noastre? >

In perioada în care întregul nos
tru popor-în speranța unui vii- 
tor mai. bun încearcă prin toate 
forțele să înfăptuiască idealurile

socialismului, cerem cu insistență 
guvernelor țărilor prietene (Repu
blicii Populare Bulgaria, Republi
cii Democrate Germane, Republi
cii Populare Polone, Republicii 
Populare Ungare, U.R.S.S.) să nu 
se amestece în treburile noastre 
interne și să respecte teritoriul și 
independența noastră.

Dorim în mod fierbinte ca ime
diat să fie eliberat teritoriul nos
tru care a fost ocupat în mod ile
gal și toate armatele străine să 
fie îndepărtate.

Sprijinim întrutotul politica ac
tualului C.C. al P.C.C. sub con
ducerea lui A. Dubcek și ne ex
primăm încrederea deplină în gu
vernul lui Cernik și în președin
tele Republicii, L. Svoboda"*.

Scrisoarea este semnată de 
Vlastimil Itebelka, Andriskova 
Zdena, Blahova Zdenka, Birhanz- 
lova Jaroslava, ing. Franck Petr 
și alți 25 tineri cehoslovaci.

Cu ocazia sărbătorii naționale a celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul fascist, permiteți-ne să vă fe
licităm în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, precum 
și în numele nostru și să vă transmitem dv. și prin dv. între
gului popor român felicitări prietenești și cele mai bune urări. 
Eliberarea României de sub jugul fascist a deschis poporului ro
mân largi posibilități de progres social, economic și cultural. în 
anii care au trecut, oamenii muncii sub conducerea partidului 
comunist au obținut succese însemnate în toate domeniile con
strucției socialiste. Poporul sovietic năzuiește spre întărirea prie
teniei sovieto-române, spre dezvoltarea legăturilor largi, multi
laterale între partidele și guvernele noastre în interesul popoare
lor noastre și întregii comunități socialiste. Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic, conducîndu-se neabătut după prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, vor 
depune și în viitor toate eforturile pentru întărirea relațiilor în
tre țările noastre, pentru o unitate și mai strînsă a comunității 
socialiste, pronunțîndu-se consecvent pentru dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării politice, economice și militare a statelor so
cialiste în cadrul organizației Tratatului de la Varșovia și Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc. Vă dorim dv. și tuturor 
oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese 
în desăvîrșirea construcției socialiste, în lupta pentru pace și 
prietenie între popoare.

L. BREJNEV 
Secretar general 

al C.C. al P.C.U.S.

LUDVIK SVOBODA. 
Președintele Republicii Socialisto 

Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

N. PODGORNlI 
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S,

A. KOSIGHIN 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

POLITICA EXTERNA A PARTIDULUI
Șl STATULUI NOSTRU ÎNTRUCHIPEAZĂ

Cu prilejul aniversării eliberării naționale a Republicii Socia
liste România am deosebita satisfacție ca în numele popoarelor 
Iugoslaviei, al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și al meu personal să vă adresez dumneavoastră, 
poporului român prieten și Comitetului Central al Partidului Co
munist Român felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea în continuare a țării dv., pentru fericirea dv. per
sonală.

Sînt încredințat că colaborarea prietenească multilaterală din
tre țările și partidele noastre se va dezvolta și în continuare cu 
succes spre binele popoarelor noastre și în interesul nării și so 
cialismului.

Belgrad, 22 august 1968.
IOSIP BROZ TITO

Excelentei Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

Am plăcerea să vă transmit dv. și poporului României felici
tările și bunele urări ale poporului Statelor Unite ale Amerieii 
împreună cu salutările mele personale, cu ocazia aniversării zi
lei naționale a României. LYNDON B. JOHNSON

Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

celei de-a 24-a aniversări a eliberării țării de capitalism și 
fascism, vă transmitem dv. și poporului frate român cele mâi 
cordiale felicitări.

Harnicul popor român întîmpină sărbătoarea sa națională 
cu mari succese în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului său de trai, pe care le-au 
obținut în anii puterii populare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. In prezent oamenii muncii din România 
traduc cu succes în viață directivele Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, îndreptate spre desăvîrșirea 
construcției socialismului în țara dv.

Poporul bulgar dă o înaltă prețuire relațiilor prietenești și 
colaborării fructuoase stabilite între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă România. între Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comunist Român, relații bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului socia
list. Sîntem convinși că acestea se vor întări și dezvolta ne
contenit în folosul popoarelor bulgar și român, în interesul 
unității și solidarității socialiste internaționale, cauzei păcii și 
socialismului.

Cu ocazia sărbătorii dv. naționale vă dorim din toată inima, 
dragi tovarăși, dv. și poporului frate român succese tot mai 
mari în viața economică a României, în lupta pentru pace și 
colaborare în Balcani și în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim secretar al C.C. 

al P. C. Bulgar.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV 
președintele prezidiului 
Adunării Populare a 

Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
continuă să sosească mesaje din 
toate colțurile țării, exprimînd 
unitatea idestructibilă a între
gului nostru popor în jurul con
ducerii de partid și de stat.

Organizații de masă, colective 
din uzine, instituții, institute de 
cercetare științifică, membrii co
operativelor agricole de produc
ție, oameni de artă și cultură, 
simpli cetățeni ai patriei — Nse 
adresează Comitetului Central, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal — exprimînd nemărgi
nita încredere în Partidul Co
munist Român și conducerea sa. 
în guvernul țării, adeziunea to
tală la Declarația adoptată de 
Marea Adunare Națională cu 
privire la principiile de bază ale 
politicii externe a României.

Exprimînd voința celor a- 
proape cinci milioane de mem
bri ai sindicatelor, COMITETUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENE
RALE A SINDICATELOR DIN 
ROMÂNIA întrunit în ședință 
plenară extraordinară și-a expri
mat îngrijorarea fată de situația 
creată ca urmare a acțiunii for
țelor armate ale unor state so
cialiste în R.S. Cehoslovacă, asi- 
gurînd Comitetul Central al 
P.C.R., guvernul țării că își în
sușește în întregime conținutul 
vibrantei 
tovarășul 
„Aprobînd în unanimitate măsu
rile luate de conducerea de par
tid și de stat a României — se 
spune printre altele în Declara
ție — pentru a asigura munca 
pașnică, creatoare a poporului 
nostru, constructor înflăcărat al 
socialismului, independența și 
suveranitatea națională a țării, 
Comitetul Executiv al C.C. al 
U.G.S.R. adresează tuturor sin
dicatelor chemarea de a-și spori 
eforturile pentru îndeplinirea 
mărețului program de dezx'ol- 
tare a economiei și culturii țării, 
pentru creșterea bunăstării în
tregului ponor.

Sindicatele din România, unite 
ca un tot în jurul Partidului Co
munist Român și a Comitetului 
său Central, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, exprf- 
niind sentimentele patriotice ale 
clasei muncitoare, ale tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, vor ridica 
calitatea muncii lor la nivelul 
cerințelor actuale de apărare a 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, a suveranității și inde
pendentei patriei noastre socia
li^?.

•îitetul Executiv al C. C. al 
U.G S.R. salută hotărîrea de a se 
rc .nființa gărzile patriotice 
înarmate ale muncitorilor, ță
rănimii și intelectualității și, a- 
ULuri de celelalte organizații de 
masă și obștești își va aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea 
ei.

Comitetul Executiv al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
asigură Comitetul Central al 
Partidului, Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Socialiste 
România că sindicatele nu-și vor 
precupeți nici un efort în lupta 
pentru înfăptuirea măsurilor a- 
doptate, care corespund pe de-a 

întregul intereselor naținale ale

cuvîntSri rostite de 
Nicolae Ceausescu.

Mitinguri, declarații, telegrame

poporului român, cauzei socialis
mului și păcii in lume".

In adunările colectivelor de 
muncă din întreprinderile și in
stituțiile țării, participanții au 
adoptat hotărîri și au adresat 
telegrame ce exprimă adînca 
lor solidaritate cu măsurile a- 
doptate de partid, guvern și 
Marea Adunare Națională. „La 
demonstrația sărbătoririi celei 
de-a 24-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist vom 
exprima cu toată hotărîrea ata
șamentul fierbinte față de poli
tica înțeleaptă a partidului nos
tru" — se spune în telegrama a- 
dresată C.C. al P.C.R. de către 
colectivul muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor de la U- 
zinele Electronica.

într-o emoționantă adunare 
participanții la adunarea de la 
Uzinele de reparat locomotive 
„16 Februarie" din Cluj și-au 
exprimat deplina lor adeziune 
la politica internă și externă a 
P.C.R. spunînd în hotărîrea a- 
doptată : „Răspundem cu toată 
căldura inimilor noastre la che
marea partidului și ne angajăm 
să ne înzecim forțele pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de producție și sîntem gata 
să apărăm cuceririle revoluțio
nare ale poporului nostru, inde
pendența și suveranitatea pa
triei noastre socialiste".

într-o telegramă a cercetăto
rilor și conducătorilor a 12 in
stitute și centre de cercetare a 
Academiei R. S. Române se 
spune : „Convinși de justețea 
liniei politice a Partidului Co
munist Român ținem să afir
măm și să subliniem în mod 
deosebit în aceste momente to
tala noastră adeziune la hotă- 
rîrile și măsurile pe care par
tidul și guvernul nostru le-au 
luat și le vor lua și de aici îna
inte pentru salvgardarea prin
cipiilor marxism-leninismului, 
pentru respectarea indepen
denței și suveranității statelor 
care construiesc socialismul în 
formele dorite de popoarele lor. 
Ne angajăm să ducem la înde
plinire, cu fermitate și energie, 
toate măsurile care se vor ho
tărî, solicitînd cu același prilej 
cinstea de a ne înrola în găr
zile patriotice".

Telegrama trimisă de salaria- 
ții Combinatului Chimico-Meta- 
Iurgic din Baia Mare se încheie 
în felul următor : „Toți munci
torii, oameni ai muncii români, 
maghiari și de alte naționalități 
din combinatul nostru, strîns 
uniți umăr la umăr în jurul 
gloriosului nostru partid, al gu
vernului, asigurăm că prin 
munca neobosită, fără preget, 
ne vom consacra în mod pașnic, 
cu fermitate și calm toate for
țele, întreaga noastră capacitate 
creatoare pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare ale poporu
lui sub conducerea încercatului 
nostru Comitet Central, pentru 
înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste, pentru desă-

socialis-vîrșirea construcției 
mului în România".

Biroul Consiliului 
pentru Educație Fizică 
Biroul organizației de 
P.C.R. din C.N.E.F.S., 
în telegrama trimisă __
P.C.R. întreaga adeziune a spor
tivilor uniți în cele 31 federa
ții de specialitate : „Asigurăm 
conducerea partidului și statu
lui, că ne vom îndeplini în cele 
mai bune condiții toate sarci
nile ce ne revin pentru reali
zarea directivelor elaborate de 
partid, în vederea înfloririi 
neîncetate a scumpei noastre 
patrii, pentru triumful socialis
mului și comunismului".

„Iubite tovarășe Ceaușescu — 
începe una din telegramele so
site — noi, oțelarii hunedoreni, 
am aflat cu un sentiment de 
profundă îngrijorare vestea des
pre pătrunderea pe teritoriul 
cehoslovac a armatelor celor 
cinci state. Ne exprimăm deza
probarea față de această acți
une incompatibilă cu normele 
și relațiile internaționale. Ne 
afirmăm încă o dată încrede
rea nestrămutată în politica 
justă a partidului și statului și 
ne angajăm să depunem toate 
eforturile pentru întărirea ca
pacității de apărare a patriei, 
pentru consolidarea indepen
denței și suveranității noastre 
naționale".

Telegrama semnată de Comi
tetul de partid al Fabricii de 
confecții din Miercurea Ciuc și, 
în numele salariaților de Kovâcs 
Andrei, directorul Fabricii, spu
ne printre altele : „Oamenii 
muncii români și maghiari din 
Fabrica de confecții Miercurea 
Ciuc, întruniți în adunarea fes
tivă organizată în cinstea ani
versării a 24 de ani de la elibe
rarea țării noastre de sub jugul 
fascist, își exprimă profunda în
grijorare față de situația creată 
în urma intervenției armate a 
cinci state socialiste în Republi
ca Socialistă Cehoslovacia.

Am luat cunoștință de Co
municatul Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Declarația Marii A- 
dunări Naționale în care s-au 
stabilit poziția principială și 
fermă a partidului și a statului 
nostru față de acest act de o 
deosebită gravitate și ne ex
primăm adeziunea noastră to
tală. .

Asigurăm conducerea parti
dului: nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că 
ne vom înzeci eforturile pentru 
realizarea sarcinilor noastre la 
locul de muncă, pentru desăvîr
șirea construcției socialiste și 
apărarea patriei noastre scum
pe, Republica. Socialistă Ro
mânia".

Personalul din Comandamen
tul Trupelor de grăniceri încre
dințează conducerea de partid 
și de stat că își vor face pe 
deplin datoria ce le revine pen
tru apărarea independenței și 
securității României Socialiste,

Național 
și Sport, 
bază al 
exprimă 

C.C. al

a granițelor noastre nationale. I 
„Vă asigurăm — se spune în I 

telegramă — că nu vom precu- I 
peți nici un efort pentru ca im- I 
preună cu toți militarii forțelor I 
noastre armate să contribuim I 
la înfăptuirea politicii interne și I 
externe a partidului și statului I 
care corespunde pe deplin in- ] 
tereselor vitale ale națiunii I 
noastre socialiste. Sprijinim din I 
toată inima activitatea partidului I 
nostru îndreptată spre instaura- I 
rea între state a unor relații I 
bazate pe respectarea indepen- | 
denței și suveranității naționale, I 
pe egalitate deplină în drepturi I 
și neamestec în treburile in- I 
terne.

Ne angajăm solemn în fața I 
conducerii de partid și de stat, I 
in fața dumneavoastră, tovarășe | 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom | 
consacra toate eforturile înde- j 
plinirii neabătute a sarcinilor I 
trasate de partid și guvern, că j 
vom apăra ca lumina ochilor ?. 
pămîntul străbun, viața nouă, 
liberă și fericită a poporului nostru".

Alături de hotărîrile adoptate 
în adunările oamenilor muncii, 
de telegramele colectivelor din 
întreprinderi, instituții, unități 
militare, cooperative agricole de 
producție, un mare număr de 
cetățeni s-au adresat Comite
tului Central, secretarului său 
general, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd în rînduri 
simple dar emoționante prin 
sinceritatea și spontaneitatea lor 
nemărginita încredere 
și conducerea sa.

Iată ce scrie Dănoiu 
la Curtea de Argeș :

„Stimate tovarășe 
Ceaușescu,

Am ascultat cu adîncă emoție 
expunerea făcută de dv. cu oca
zia mitingului spontan din fața 
sediului Comitetului Central al 
P.C.R. și sînt întrutotul de acord 
atît eu cit și familia mea cu 
politica de independență și su
veranitate națională a R. S. Ro
mânia.

De asemenea, îmi exprim 
convingerea că partidul Comu
nist Cehoslovac va conduce țara 
sa pe drumul socialismului și 
independenței. Sînt mîndru că 
fac parte din Partidul Comu
nist Român, partid 
expus sincer părerea 
momente grele și îl 
pe mine însumi."

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale am plăcerea de a 
exprima Excelenței voastre felicitările mele cele mai cordiale și 
de a adresa urări călduroase pentru sănătatea și fericirea dv. 
personală, precum și pentru prosperitatea mereu crescîndă a 
poporului român prieten.

MOHAMAD REZA PAHLAVI 
Șahinșahul Iranului

ZILEI DE 23 AUGUST

■k

în partid
Victor de

Nicolae

care și-a 
în aceste 
iubesc ca

La orele cînd predăm aceste 
rînduri în tipografie, pe adresa 
Comitetului Central al P.C.R., 
continuă să sosească telegrame 
din întreprinderi, uzine, unități 
militare, instituții, cooperative 
agricole de producție. Sînt măr
turii ale vibrantei și emoționan
tei unități de monolit a tuturor 
cetățenilor României socialiste 
care alcătuiesc astăzi un singur 
om, un singur suflet, o singură 
voință a acestei minunate con
științe revoluționare cu ade
vărat comuniste, animate de 
credință nestrămutată în trium
ful ideilor comunismului și a in
ternaționalismului proletar și 
care este steagul tuturor izbîn- 
zilor noastre prezente și vii
toare : Partidul Comunist Ro
mân.

BELGRAD 22. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : Cu prilejul celei 
de a 24-a aniversări a eliberării 
țării noastre, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad, Aurel Mălnășan, a oferit, 
joi, un cocteil la care au partici
pat t Mika Spiliak, președintele 
Vecei Executive Federale, Niaz 
Dizdarevici, Sreciko Pielici și 
Danilo Kekici, membri ai Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Miloș Minici, pre
ședintele Skupștinei Republicii 
Socialiste Serbia, Mustafa Săbiei 
și Toma Granfil, membri ai Ve
cei Executive Federale, Marko 
Nikezici, secretar de stat pentru 
afacerile externe, Djurița Joikici, 
președintele Vecei Executive a 
Republicii Socialiste Serbia, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Belgrad, ziariști.

MOSCOVA 22. — Corespon
dență de la Silviu Podină, cu 
prilejul celei de a 24-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist, la Mos
cova a avut loc la 22 august o 
adunare festivă organizată de 
Comitetul orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., Uniunea Asocia
țiilor de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie sovieto- 
română.

Adunarea a fost deschisă de 
R. »F. Dementieva, secretar al 
Comitetului Orășenesc Mosco
va al P.C.U.S. Au luat cuvîn
tul Ekaterina Vasiukova, doc
tor în științe medicale, vice
președinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, și 
Teodor Marinescu, ambasado
rul României în Uniunea So
vietică.

BUDAPESTA 22. — Cores
pondentul Agerpres, AL Plu
tea transmite : Joi după-a- 
miază, la Fabrica de confecții 
din orașul Debrecen a avut loc 
o adunare festivă consacrată 
Zilei de 23 August sărbătoarea 
națională a poporului român.

Luînd cuvîntul, Bartha Ja
nos, vice-președinte al Sfatu
lui județean a vorbit despre 
insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, despre contribuția 
armatei române la eliberarea 
Ungariei, despre succesele ob
ținute de poporul român în 
construcția socialistă în cei 24 
de ani care au trecut de la e- 
liberarea țării.

A vorbit apoi Dumitru Tur- 
cuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Buda
pesta.

VIENA 22 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor organi
zate cu prilejul zilei naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Pele, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al României în Austria, a 
depus coroane de flori la ci
mitirele din Viena, Tulln și 
Swetendorf ale eroilor români. 
Au fost prezenți membri ai 
conducerii coloniei române și 
ai ambasadei Republicii So
cialiste România la Viena pre
cum și primarii localităților 
Tulin și Zwetendorf.

HAGA 22 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor dedi
cate Zilei de 23 August, la 
centrul cultural din localitatea 
Stedum — Olanda — s-a des
chis sub auspiciile comisiei 
Olandeze pentru U.N.E.S.C.O. 
expoziția românească de de
sene „Mînăstiri moldovenești".

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Populai- și al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al întregu
lui popor mongol și al nostru personal, vă transmite dumnea
voastră și în persoana dumneavoastră Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România și poporului frate 
român felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia celei 
de-a 24-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.

Poporul mongol se bucură de marele succese dobîndite. de 
poporul român în transformarea patriei sale, în dezvoltarea eco
nomiei și culturii.

Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă Ro
mânia se vor dezvolta în viitor pe baza principiilor marxism-le
ninismului și internaționalismului socialist în folosul ambelor 
noastre popoare, în interesul întăririi unității și coeziunii țărilor 
socialiste.

Dorim din suflet poporului frate român noi succese în con
strucția socialistă a patriei sale, în lupta pentru asigurarea 
păcii și securității popoarelor.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al C.C. al 

P.P.R.M. 
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Populare Mongole

Ulan Bator — 22 august 1968

J. SAMBU 
președintele Prezidiului 

Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României transmit în numele 
națiunii italiene și al meu personal cele mai bune urări de pros
peritate poporului roman și de sănătate pentru Excelența 
Voastră.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italia

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
ROMANIA

Cu ocazia zilei naționale a României am deosebita plăcere să 
transmit Excelenței Voastre felicitările noastre sincere cit și cele 
mai bune urări de sănătate personală, de bunăstare, progres con
tinuu și prosperitate țării dv.

HAILE SELASSIE I 
împărat

TELEVIZIUNE
VINERI, 23 AUGUST 1968
• 8,00 •— Transmisiune de 

la parada militară și 
demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu 
prilejul zilei de 23 
August.

• 18,00 — „Raze de soare"
— emisiune pentru co
pii (program artistic 
prezentat de ansam
blul „Românașul" de la 
Palatul pionierilor și 
de elevi ai Liceului 
de muzică nr. 1 din 
București).

• 18,45 — „Țara-ntreagă în
sărbătoare" (cîntece și 
jocuri populare româ
nești în 
orchestrei 
populară 
viziunii).

• 10,30 — Telejurnalul de
seară.

• 20,00 — „Vechiul drum"

interpretarea 
de muzică 

a Radiotele-

— film documentâr-ar- 
tistic realizat de Stu
dioul de Televiziune 
București.

20,30 — ,,Bravissimo“ — 
film muzical, realizat 
de Studioul de Televi
ziune București.

21,05 — Seară de teatru : 
„Seara, tîrziu, în tipo- 
grafie“ de Al. Mirodan. 
în distribuție: Gheor- 
ghe Dinică, Ion Vîlcu, 
Silviu Stănculescu, 
Gheorghe Buznea, Bog
dan Antonescu.

• 21.45 — „Aici București"
— emisiune de muzică 
ușoară.

• 22,35 — Interpreți Străini
(Film realizat de Stu
dioul de Televiziune 
București).

• 23,05 — Telejurnalul de
noapte.



EVENIMENTELE DIN CEHOSLOVACIA Viu interes în legătură

Hotărîrile Congresului 
extraordinar 

al P.C. din Cehoslovacia

Scrisoarea Adunării cu poziția P.C.R.

PRAGA 22 (Agerpres). — 
Potrivit postului de radio 
„Praga liberă". Congresul 
Extraordinar al P.C. din Ce
hoslovacia, întrunit joi, a con
firmat în funcțiunile lor pe 
Alexander Dubcek. prim-se-

Protestul poporului 

cehoslovac
PRAGA 22 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu trans
mite :

în ultimele sale emisiuni pos
tul de radio legal pe care îl re
cepționăm face apeluri tot mai 
insistente către populație la li
niște și calm. Se pare că este ne
voie de ele deoarece în unele 
localități se semnalează în conti
nuare incidente. Radioul reco
mandă cetățenilor ca singure 
forme de protest grevele, rezolu
țiile și demonstrațiile pașnice.

Astăzi, între ora 12,00 și 13,00 
a avut loc în aproape întreaga 
Cehoslovacie o grevă generală 
de protest. La Kosice a fost de
cretată starea de asediu. Zia
rele care au apărut în ediții spe
ciale în exemplare reduse, în
deamnă și ele la calm și liniște, la 
o activitate permanentă pentru 
aprovizionarea cu alimente a 
populației în cele mai bune con
diții.
Postul de radio citat a mai anun

țat că astăzi la ora 1Q,00 s-au în
trunit peste 1000 de delegați 
aleși pentru cel de-al XIV-lea 
congres extraordinar al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia 
La ora 11,18 congresul a început. 
Lucrările sînt conduse de Vla
dimir Kabma,’ membru al C.C. 
al P.C.C., Zdenek Hejzlar, di
rectorul general al radiodifu
ziunii cehoslovace, prezintă o in

Președintele Svoboda 
confirmă arestarea

lui A. Dubcek
• Conducătorii cehoslovaci transportați 

intr-o direcție necunoscută

PRAGA 22 (Agerpres). — A- 
geriția Taniug, transmite că 
într-o emisiune captată de la 
Belgrad joi în jurul amiezii, 
radio Praga anunța că pre
ședintele Cehoslovaciei, Svo
boda, a confirmat'știrea despre 
arestarea lui Alexander Dub
cek. La ședința de joi a Par
lamentului cehoslovac — se 
spune în emisiune — au par
ticipat 165 de deputați care au 
adoptat o rezoluție în care 
protestează pe lingă guvernele 
și parlamentele țărilor mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia ale căror trupe ocupă 
Cehoslovacia.

Intr-o convorbire telefonică 
— se afirmă în continuare —

Guvernul cehoslovac 

cere retragerea tru
pelor celor cinci țări
PRAGA 22 (Agerpres). - 

Postul de radio legal cehoslovac 
anunță ca joi, la ora 8,00 dimi
neața, a avut loc o ședință ex
traordinară prezidată de Bojena 
Machachova, ministrul industriei 
bunurilor de consum. După șe
dință a fost adoptată o declara
ție în care se cere retragerea 
trupelor celcr cinci țări ale Tra
tatului de la Varșovia, tratative 
cu comandanții trapelor ocupante 
privind problemele aprovizionării 
populației, încetarea actelor de 
violență împotriva populației și 
a distragerii imobilelor, asigura
rea condițiilor pentru ca guvernul 
să-și exercite în mod liber îm
puternicirea de a lua hotărîri și 
de a avea asigurată legătura cu 
autoritățile ocupante, punerea la 

cretar al partidului, precum 
și pe ceilalți conducători ai 
partidului. Această rezoluție, 
precizează radio ,,Praga li
beră", a fost adoptată cu 
1 094 de voturi și o abținere.

formare asupra situației politice 
actuale. Pe de altă parte, se face 
cunoscut că la sesiunea Adunării 
Naționale Cehoslovace, începută 
aseară, participă 166 de deputați. 
Aceștia sînt izolați în clădirea 
Adunării Naționale. Adunarea 
Națională a adoptat un mesaj 
către guvernele celor cinci state 
membre ale Tratatului de la Var
șovia. Conținutul mesajului nu 
este încă cunoscut pînă la 
această oră.

S-a aflat că Uniunea Ziariști
lor, Uniuninea Scriitorilor și alte 
instituții culturale importante 
sînt ocupate de trupe. Pe străzi 
se demonstrează în favoarea eli
berării conducătorilor cehoslovaci 
și împotriva prezenței trupelor 
străine. Ample acțiuni de strîn- 
gere a semnăturilor pe o cerere 
privind eliberarea lui A. Dub
cek și a altor conducători ce
hoslovaci continuă. Pe străzile 
Letnei în apropierea clădirii Mi
nisterului de Interne cetățenii au 
scris pe pavajul străzilor, cu li
tere mari albe, cuvintul Dubcek.

PRAGA 22 (Agerpres). — 
Postul de radio „Praga Li
beră". anunță: „Difuzarea ori
cărei literaturi și manifeste a 
fost interzisă. A fost impusă, 
de asemenea, încetarea circu
lației de la căderea serii pînă 
la ora 5,00 a,m.“.

președintele Svoboda a confir
mat că reprezentanții Cehoslo
vaciei, printre care se află 
Dubcek, Spacek și probabil 
președintele Parlamentului, 
Smrkovsky, au fost duși într-o 
direcție necunoscută.

Radioul a anunțat, de ase
menea, că în clădirea Parla
mentului nu s-au aflat mem
brii guvernului cehoslovac, cu 
toate că înainte de aceasta co
mandantul sovietic al trupelor 
de ocupație a confirmat că 
deputaților li se va permite 
deplasarea liberă.

Ședința a fost întreruptă la 
orele 11,00 și a fost amînată 
pentru mai tîrziu.

dispoziția guvernului a mijloace
lor de comunicație, (presă, radio, 
televiziune) restabilirea puterii 
legale a comitetelor naționale. 
S-a cerut, totodată, eliberarea 
președintelui guvernului, Cemik, 
și a ministrului apărării națio
nale, Dzur, asigurarea bunei 
funcționări a băncilor.

In rezoluție se interzice elibe
rarea' de mijloace financiare pen
tru trupele de ocupație, remite
rea de bani sau efectuarea de 
prestații fără chitanțe semnate 
de comandanți.

Guvernul a intrat în contact 
cu vicepreședinții Consiliului 
de Miniștri, Hamouz și Strougal, 
care s-au declarat de acord ca 
Cernik să preia personal condu
cerea guvernului.

Naționale
PRAGA 22 (Agerpres). — 

Adunarea Națională a R.S.C. 
a adresat președintelui repu
blicii, Ludvik Svoboda o scri
soare în care îi adresează 
mulțumiri pentru atașamentul 
său neclinitit față de liberta
tea Cehoslovaciei, pentru pozi
ția sa fermă de apărare a 
năzuințelor oamenilor muncii 
cehoslovaci spre pace, suve
ranitate și independență. „Vă 
încredințăm din nou, se spune 
în scrisoare, așa cum au făcut 
în mai multe rînduri membrii 
Prezidiului nostru, nu numai 
în numele nostru ci și în nu
mele întregului popor ceho
slovac, de fidelitatea noastră 
și voința fermă de a rezista 
în toate împrejurările în lupta 
pentru apărarea constituției, 
legilor și drepturilor țării. Vă 
promitem că vă vom rămîne 
credincioși dv., guvernului 
nostru legal în frunte cu 
Oldrich Cernik; președintelui 
nostru Josef Smrkovsky, pre-

„A fost încălcată suveranitatea 
noastră națională"

Manifestul Comitetului Regional din Moravia 
de sud al Partidului Comunist din 

Cehoslovacia
PRAGA 22 (Agerpres). — 

Comitetul Regional al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia pentru Moravia de sud, cu 
sediul la Brno, a lansat un 
manifest către toți cetățenii 
să-și exprime sprijinul față de 
organele constituționale ale 
țării și să rămînă uniți.

Textul manifestului este ur
mătorul:

„Către toți cetățenii !

Comitetul Regional din Mo
ravia de sud al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia se 
adresează în acest moment 
hotărîtor tuturor cetățenilor și 
comuniștilor.

Stăm cu fermitate alături 
de conducerea democratică și 
socialistă a țării noastre și a 
partidului în frunte cu tova
rășii Svoboda, Dubcek și Cer
nik. Ne exprimăm încrederea 
noastră deplină în ei.

Sosirea armatelor țărilor a- 
liate pe teritoriul nostru este 
într-o completă neconcordanță 
cu Declarația de Ia Bratislava 
a celor șase partide și cu Tra
tatul de la Varșovia. Prin a- 
ceasta a fost încălcată suvera
nitatea noastră națională și de 
stat și ne-a fost creat un sta
tut de ocupație. Conducerea 
partidului și statului se întru
nește pentru a lua toate mă
surile necesare în vederea re
zolvării crizei grave.

Facem apel Ia toți cetățenii 
să păstreze liniștea și rațiunea 
și să nu permită să fie pro- 
vocați, indiferent în ce situa
ție. Exprimați sprijinul față de 
organele constituționale potri
vit condițiilor voastre ! Uni
tatea întregului popor și a 
partidului este cea mai bună 
garanție și expresia hotărîrii 
depline de a nu ne abate de 
la calea pe care am pornit în 
ianuarie 1968.

Pe această cale vom merge 
indiferent de obstacolele pe 
care le vom întîmpina.

Mijloacele folosite împotriva 
noastră nu au șanse de suc
ces. Numai organelor alese le 
revine dreptul de a hotărî în

Dezbaterile 
din Consiliul 
de Securitate
NEW YORK 22 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. a reluat joi la ora 
15,30 GMT dezbaterile privind 
situația din Cehoslovacia. Re
prezentantul Etiopiei, Lij Ma- 
konnen, a declarat că este e- 
vident faptul că forțele de o- 
cupație străine au intrat în 
Cehoslovacia fără consimță- 
mîntul guvernului legal de la 
Praga și că ele trebuie să fie 
retrase fără întîrziere. Repre
zentantul Braziliei, De Araujo 
Castro, a declarat că Brazilia 
nu poate accepta pretextele 
avansate pentru justificarea 
intervenției militare în Ceho
slovacia. Această intervenție, 
a spus reprezentantul brazi
lian, a făcut ca „pendulul is
toriei să întîrzie cu cîțiva ani". 
A mai luat cuvintul reprezen
tantul Paraguay-ului. în a- 
ceeași ședință reprezentantul 
Danemarcei, Otto Borch a su
pus Consiliului un proiect de 
rezoluție prezentat în comun 
de Franța, Brazilia, Canada. 
Danemarca, Paraguay. S.U.A. 
și Marea Britanie.

a R. S. C.
ședintelui Frontului popular 
Krigel, primului secretar al 
P.C. din Cehoslovacia, Alexan
der Dubcek și celorlalți re- 
prezenetanți ai instituțiilor și 
organelor noastre supreme.

Conștienți de răspunderea 
istorică a noastră a tuturor 
pentru viața viitoare a țării 
noastre, în colaborarea cea 
mai strînsă cu cele mai largi 
pături * ale poporului ceho
slovac, vă rugăm, stimate to
varășe președinte, să folosiți și 
pe viitor forțele dv. în lupta 
comună, care va intra cu 
cinste în istoria popoarelor 
noastre și va fi întotdeauna o 
pagină luminoasă a istoriei 
mondiale".

Radio Praga anunță, de 
asemenea că Adunarea Națio
nală a adoptat în unanimitate 
hotărîrea că nici un deputat 
al Parlamentului cehoslovac 
să nu părăsească de bună voie 
clădirea parlamentului.

legătură cu destinul acestei 
țări. Organele alese ale po
porului și partidului vor ac
ționa în continuare în orice 
împrejurări. Comitetul Re
gional al P.C.C. întreprinde 
toate măsurile necesare pentru 
a fi în contact cu organele 
centrale și a putea să vă in
formeze despre evoluția în 
continuare a evenimentelor'*.

„Mici un stat sau grup de state nu are dreptul 
să hotărască destinul altei țări"

Declarația Vecei Executive Federale a R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 22 (Agerpres). — 

Taniug transmite : Vecea Exe
cutivă Federală a R.S.F. Iugo
slavia a dat publicității urmă
toarea declarație :

„Vecea Executivă Federală își 
exprimă extrema îngrijorare în 
legătură cu pătrunderea ilegală 
a forțelor armate ale U.R.S.S., 
R. P. Polone, R. D. Germane, 
R. P. Ungare și R. P. Bulgaria 
în Republica Socialistă Ceho
slovacă și condamnă ocuparea 
teritoriului acestei țări.

Intervenția armată a grupului 
de țări amintit, fără ca ea să fie 
cerută, și împotriva voinței guver
nului și a celorlalate organe con
stituționale ale Republicii Socia
liste Cehoslovace, constituie as
pectul cel mai brutal al încălcării 
suveranității și integrității terito
riale a unei țări independente, pre
cum și negarea direotă a princi
piilor îndeobște acceptate ale 
dreptului internațional și ale 
Cartei Națiunilor Unite.

Guvernul R.S.F.I. consideră 
că nici un stat sau grup de state 
nu are dreptul să hotărască des
tinul altei țări și dezvoltarea ei 
internă și nici să ia măsuri care 
sînt împotriva voinței exprimate 
public a popoarelor și organelor 
constituționale ale acestei țari.

Intervenția militară împotriva 
R.S.C. și invadarea teritoriului 
ei nu pot fi ou nimic justificate, 
cu atît mai mult cu cît această 
țară socialistă nu amenință pe 
nimeni și — așa cum dedară 
fără echivoc reprezentanții gu
vernului și ai altor instituții con
stituționale ale republicii — nu 
s-a simțit amenințată.

Guvernele țărilor care participă 
la intervenția militară împotriva 
Republicii Socialiste Cehoslovace 
își asumă toată răspunderea 
pentru consecințele ample ale 
procedeelor lor. Intervenția ar
mată împotriva R.S.C. încurajează 
politica forței și agresiunii și 
praotica primejdioasă a ameste
cului permanent în treburile in
terne și dezvoltarea liberă a 
altor țări. Consecințele negative 
nu pot afecta numai R.S.C., ci 
afectează și interesele și rela
țiile altor țări, securitatea lor in
ternațională și stabilitatea păcii 
în Europa și în lumea întreagă.

Exprimînd în aceste momente 
foarte grave solidaritatea sa de
plină cu popoarele Cehoslovaciei, 
cu guvernul și cu celelalte foruri 
conducătoare constituționale și 
alese în mod legal ale R.S.C., 
guvernul R.S.F.I. acordă spțjjin 
deplin pozițiilor acestor repre
zentanți legitimi ai R.S.C. de re
tragere a forțelor de ocupație, 
de respectare a independenței 
și integrității teritoriale a R.S.C., 
de respectare a voinței suveran 
exprimate a popoarelor R.S.C. și 
cere să se permită activitatea

P. C. Francez dezaprobă 
intervenția militară in 

Cehoslovacia
PARIS 22. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : C.C. al P.C.F., în
trunit în plenara extraordina
ră la 22 august 1968, a studiat 
situația creată de către inter
venția militară a U.R.S.S., 
Bulgariei, Poloniei, Ungariei și 
R.D.G. în Cehoslovacia. EI a 
aprobat raportul prezentat în 
numele Biroului Politic de că
tre Waldeck Rochet.

Rezoluția adoptată consideră 
că întîlnirea de la Bratislava 
a creat condiții favorabile 
pentru întărirea cooperării ță
rilor socialiste, pe baza egali
tății, independenței naționale, 
ajutorului reciproc și solidari
tății, cît și pentru noi succese 
ale acestor țări în construirea 
unei societăți noi. prospere și 
democratice. Partidul nostru, 
care nu a încetat niciodată să 
amintească acest lucru, con
sideră că problemele care se 
ivesc între partidele comu
niste trebuie să fie examinate 
și rezolvate prin discuții fră
țești cu prilejul întîlnirilor 
bilaterale și multilaterale, în 
același timp prin respectarea 
suveranității fiecărei țări, a 
libertății fiecărui partid de a 
lua hotărîri și prin respectarea

Declarația președintelui Makarios
HELSINKI 22 (Agerpres). — 

Președintele Ciprului, arhie
piscopul Makarios, aflat în
tr-o vizită în Finlanda, a de
clarat la 22 august, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
„intervenția militară" a Uniu

normală a organelor constituțio
nale și a forurilor politice ale 
R.S.C.

Guvernul R.S.F.I. se adresează 
guvernelor U.R.S.S., R. P. Polone, 
R. D. Germane, R. P. Ungare 
și R. P. Bulgaria în speranța că 
vor lua măsurile urgente pentru 
a se pune capăt imediat ocupării 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce".

BELGRAD 22. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: în marea piață
Marx-Engels din Belgrad, peste 
250 000 de cetățeni ai capitalei 
Iugoslaviei au luat parte joi 
după-amiază la mitingul de soli
daritate cu popoarele Cehoslova
ciei, a căror țară a fost ocupată 
de forțele armate ale Uniunii 
Sovietice, R. D. Germane, Polo
niei, Ungariei și Bulgariei, fără 
să fie chemate și fără cunoștința 
conducerii legale de partid și de 
stat a Cehoslovaciei.

Cîteva sute de turiști cehi au 
participat la miting.

La miting a luat cuvîntul 
Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I.

Sîntem de-a dreptul îngroziți, 
a spus el, căci a avut loc o 
invazie asupra unei țări socialiste, 
iar aceasta sub semnul socialist 
și chipurile în numele telurilor 
și intereselor socialiste. Prin a- 
ceasta a fost pătat și dezonorat 
mărețul drapel roșu proletar a lui 
Marx și Lenin. Prin aceasta s-a 
dat o lovitură grea tuturor for
țelor progresiste socialiste din 
lume. Prin aceasta au fost ame
nințate pacea și securitatea în 
Europa și în lumea întreagă.

Dar poporul cehoslovac nu a 
fost înfrînt, el rămîne unit ală
turi de partidul său comunist 
și de conducerea sa, pe calea 
construcției democratice a so
cialismului.

Conducerea noastră politică, 
Prezidiul și Comitetul Executiv 
al C.C. al U.C.I., a adoptat o 
poziție hotărîtă, a acordat spri
jin popoarelor frățești ale Ce
hoslovaciei și conducerii lor, în 
lupta pentru dezvoltarea demo
cratică a socialismului, a arătat 
vorbitorul.

Pentru oricine este în prezent 
limpede că trupele străine nu 
au intrat în Cehoslovacia pen
tru a apăra socialismul în a- 
ceastă țară împotriva vreunor 
forțe străine sau de unele forțe 
dușmănoase care amenință di
rect dezvoltarea socialistă din 
Cehoslovacia.

Este vorba de sprijinirea din 
afară, de stimularea forțelor 
conservatoare, birocratice, de 
oprirea dezvoltării democrației 
din Cehoslovacia și de a reveni 
la calea deja falimentară pe 

internaționalismului proletar.
El este atașat cu hotărire 

principiului potrivit căruia 
fiecare partid comunist trebuie 
să-și stabilească politica sa, 
formele sale de acțiune, meto
dele sale de luptă în deplină 
independență, pe baza mar- 
xism-leninismului și ținînd 
seama, în același timp, de con
dițiile concrete în care el con
duce lupta sa, de interesele 
clasei muncitoare și ale po
porului său, de interesele miș
cării democratice și revoluțio
nare mondiale. El se pronunță 
în consecință împotriva orică
rei ingerințe în afacerile in
terne ale unui partid frățesc.

In continuare în rezoluție se 
spune :

„C.C., însușindu-și declara
ția Biroului Politic din 21 au
gust 1968, dezaprobă interven
ția militară în Cehoslovacia. 
Este un drept al P.C.C. ca, ți
nînd seama de obligațiile sale 
internaționale, să găsească în 
sine însuși, în clasa muncitoa
re și poporul cehoslovac, în 
sprijinul țărilor și în an
samblul partidelor frățești, 
forțele necesare pentru salv
gardarea și dezvoltarea socia
lismului în Cehoslovacia".

nii Sovietice în Cehoslovacia 
„constituie o încălcare flagran
tă a suveranității Cehoslova
ciei și a Cartei O.N.U.".

„Intervenția militară sub 
indiferent ce pretext trebuie 
condamnată" — a spus el.

care însuși poporal cehoslovac 
a schimbat-o, a răstumat-n în 
ianuarie a. c.

Este timpul, a arătat M. To
dorovici, să fie date uitării, să 
fie depășite relațiile vechi de or
ganizare centralistă și hegemo- 
nistă a mișcării socialiste inter
naționale, intrăm în perioada 
stabilirii unor relații democratice 
largi, bazate pe egalitatea în 
drepturi, ale tuturor forțelor so
cialiste, ale tuturor mișcărilor 
progresiste democratice din lume.

Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, țara noastră socialistă, 
luptă, au luptat și vor lupta 
pentru o asemenea colaborare, 
bazată pe egalitate în drepturi, 
între toate forțele socialiste și 
democratice progresiste, pentru 
crearea unității tuturor forțelor 
socialiste pe baze democratice, 
pentru triumful păcii și socia
lismului în lume.

După miting, o coloană de 
manifestanți, purtînd drapelul 
cehoslovac și iugoslav, s-a în
dreptat spre clădirea Ambasadei 
cehoslovace. Aici manifestanții 
au scandat pentru prietenia ce- 
hoslovaco-iugoslavă, au cerut să 
se pună capăt intervenției ar
mate în Cehoslovacia și să fie 
puși în libertate cei mai înalți 
conducători de partid și de stat 
ai Cehoslovaciei frățești. La 
balconul ambasadei a apărut mi
nistrul afacerilor externe, Jiri 
Hajek, ambasadorul cehoslovac 
Șimovici și alții.

La cererea manifestanților a 
luat cuvîntul ministrul afacerilor 
externe Hajek :

„Vă mulțumesc în modul cel 
mai călduros, în numele nostru, 
cei care sîntem aici, și al celor 
care sînt acolo, în patrie — o 
spus el. Vă mulțumesc pentru 
poziția popoarelor iugoslave și 
a tineretului. Aceasta este ade
văratul internaționalism socialist 
care constituie pentru noi un 
mare ajutor".

Ministrul Hajek a fost între
rupt de aplauze și ovații, de 
strigăte de protest împotriva o- 
cupării Cehoslovaciei. El a 
mulțumit președintelui Tito și 
tuturor celor care, împreună cu 
cehii și slovacii, luptă pentru 
socialism.

Din nou au izbucnit ovații 
îndelungate „Tito-Dubcek-Svo- 
boda, apoi strigăte îndelungate 
„Afară cu tancurile".

In cealaltă parte a Belgradu
lui, ambasadele Uniunii Sovieti
ce, Germaniei răsăritene, Bulga
riei și Ungariei au fost puse sub 
o pază întărită a miliției. După 
miting, în fața lor timp de o 
oră a fost liniște. Aceeași situa
ție a domnit și în fața ambasadei 
poloneze.

HAVANA 22 — Corespon
dentul Agerpres. V. Stamate 
transmite : Radioul și televi
ziunea cubană au difuzat in
tegral cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. rostite la 
mitingul oamenilor muncii 
din București.

ROMA 22 -— Coresponden
tul Agerpres, Georgio Pastore 
transmite : La rubrica ..Pri
mele reacții în lume în legă
tură cu intervenția militară 
în Cehoslovacia", ziarul „Uni
ta" publică o corespondentă 
din București cu titlul: 
•Ceaușescu : deplină solidari
tate cu poporul cehoslovac". 
In corespondență se sublinia
ză partea din cuvîntarea to
varășului Ceaușescu în care 
se arată că intervenția armată 
constituie o lovitură gravă 
pentru mișcarea comunistă 
internațională și pentru pres
tigiul socialismului în lume; 
Ziarul scoate în evidență a- 
deziunea deplină și fermă a 
locuitorilor capitalei Româ
niei și a întregului popor ro
mân față de politica marxist- 
leninistă a partidului.

Ziarul italian „Corriere 
della serra" a publicat, de a- 
semnea, o știre despre mitin
gul de la București relevînd 
că secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a subliniat, că po
porul român nu va permite 
niciodată violarea frontierelor 
sale.

PARIS 22. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Poziția Partidului 
Comunist Român, a Republi
cii Socialiste România, a în
tregului nostru popor în legă
tură cu situația din Ceho
slovacia a stîrnit un viu inte
res în raidurile opiniei publi
ce din Franța.

Poziția guvernului britanic
LONDRA 22 (Agerpres). In

tr-un comunicat dat publici
tății la reședința premierului 
britanic se arată că „ocuparea 
Cehoslovaciei constituie o vio
lare flagrantă a Cartei Națiu
nilor Unite și a tuturor regu
lilor admise privind compor

Ambasadorul român la Pekin
primit de Cen I

PEKIN 22 (Agerpres). — 
Agenția China nouă anunță 
că Ambasadorul României la 
Pekin, Aurel Duma, a fost pri
mit joi seara de către Cen I,

Comunicatul comun 
româno -algerian

ALGER 22. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : în comunicatul comun 
româno-algerian semnat joi 
dimineața la Alger în urma 
vizitei efectuate de Corneliu 
Mănescu se arată că această 
vizită constituie o expresie a 
relațiilor prietenești existente 
între cele două țări. Ministru] 
afacerilor externe român a 
fost primit de președintele 
Consiliului Revoluției și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri ai Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Hou- 
ari Boumedienne și a avut în
trevederi cu Noureddine De- 
lleci, ministrul comerțului, 
Marouzi Mohamed Said, mi
nistrul muncii și al prevederi
lor sociale, Ahmed Ghozali, 
președinte și director general 
al societății „Sonatrach" pre
cum și cu ministrul afa
cerilor externe algerian, Ab
delaziz Bouteflika. Au avut 
loc pn schimb de vederi 
cordiale și amicale asupra 
ansamblului relațiilor bilate
rale și asupra situației interna
ționale. Convorbirile s-au des
fășurat într-un climat de șin- 
ceritate și înțelegere reciprocă. 
S-a subliniat cu satisfacție că 
între Republica Socialistă Ro
mânia $i Republica Algeriană 
Democratică și Populară se 
dezvoltă în toate domeniile re
lații reciproc avantajoase, ex
presie a sentimentelor de prie
tenie și solidaritate care leagă 
popoarele român și algerian. 
A fost reafirmată hotărîrea ce
lor două guverne de a dezvolta 
schimburile comerciale, co
operarea economică și tehnică 
și legăturile culturale și știin
țifice între România și Alge
ria în folosul celor două țări. 
In acest spirit, miniștrii de ex
terne român și algerian au 
procedat la semnarea unui a-

Sub titlul „București: este 
inadmisibilă intervenția în 
treburile interne ale altora, 
declară Ceaușescu", ziarul 
„L’Humanite" publică extrase 
din cuvîntarea rostită la mi
tingul din Capitală. Ziarul e- 
vidențiază pasajul din cuvîn- 
tare în care se arată că inter
venția armată în Cehoslovacia 
este o mare eroare șl un pe
ricol grav pentru pacea în 
Europa, că este greu de con
ceput ca un stat socialist să 
violeze libertatea și suverani
tatea unei alte națiuni socia
liste și că trebuie găsită o cale 
pentru a se opri imediat și 
pentru totdeauna intervențiile 
în treburile interne ale altor 
partide comuniste. Știri des
pre mitingul de la București 
au fost publicate și de ziarele 
„Le Figaro", „Combat", 
„I/Aurore", „Le Monde", „La 
Croix".

GENEVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, Horia Li
man, transmite : Ziarul elve
țian „Voix Ouvriere", apre
ciind pozițiile partidelor co
muniste din România. Italia, 
Franța, Iugoslavia subliniază, 
printre altele: „Două din a- 
ceste partide — Partidul Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia se 
află la conducerea statelor 
respective ; celelalte două. 
Partidul Comunist, Italian și 
Partidul Comunist Francez, 
sînt cele două mari partide 
muncitorești din Europa capi
talistă. Cele patru partide, a- 
desea în termeni identici, își 
exprimă dezacordul lor față 
de actul nejustificat de inter
venție armată în Cehoslova- f ( 
cia. Această poziție de con-', 
damnare și de reprobare este 
și poziția Partidului Muticii 
din Elveția".

tarea internațională. Este o 
tragedie nu numai pentru Ce
hoslovacia, dar pentru Europa 
și pentru întreaga lume. A- 
ceastă acțiune dă o lovitură 
foarte grea eforturilor între
prinse de atîtea țări în vede
rea îmbunătățirii relațiilor 
dintre Est și Vest".

vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, cu care 
a avut o convorbire priete
nească.

cord de cooperare științifică 
și tehnică.

Joi seara, s-a înapoiat în Ca
pitală venind din Alger, ministrul 
afacerilor externe, Comeliu Mă
nescu, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republi
cii Algeriene Democrate și Popu
lare, Abdelaziz Bouteflika, a fă
cut o vizită oficială în această 
țară.

Vizita în Japonia 
a delegației de 

tineri din România
în continuarea vizitei pe 

care o face în Japonia, la in
vitația „Asociației de schim
buri’ pentru tineret", delegația 
de tineri din România a fost 
primită de I. Kodaira, vicepre
ședinte al Camerei Reprezen
tanților. Cu acest prilej, dl. 
Kodaira a vorbit despre pres
tigiul de care se bucură Româ
nia în lume, prin politica sa 
externă și și-a exprimat în
crederea în dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
între România și Japonia. Din 
partea grupului de tineri ro
mâni a răspuns conducătorul 
delegației, Nicolae Dragoș, re
dactor șef al ziarului „Scînteia 
tineretului".

Delegația de tineri români 
a avut o convorbire cu Kawa
saki, președinte al „Asociației 
de schimburi pentru tineret".

Cu prilejul vizitei grupului 
de tineri români în Japonia, 
Asociația de prietenie Japo- 
nia-România a oferit, de ase
menea, o masă prietenească la 
care au luat parte conducăto
ri ai Asociației.
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