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CELEI DE A
AII-A MM IM
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marea sală a Palatului Re
publicii Socialiste România 
găzduiește, începînd din di
mineața zilei de 24 iulie, lu
crările celei de a Vil-a se
siuni a celei de a V-a legisla
turi a Marii Adunări Națio- 

- nfUe: In centrul dezbaterilor 
actualei sesiuni se află activi
tatea internațională a Româ
niei, problemele principale ale 
politicii externe a țării noas
tre.

Însemnătatea acestei se
siuni este marcată și de pre
zența, alături de deprutați, a 
peste 2 500 de invitați din 
ftndurile oamenilor muncii 
din întreaga țară — activiști 
de partid și de' stat, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, ai ma
rilor întreprinderi, vechi mi- 
littlnți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, perso
nalități ale vieții științifice și 
culturale, generali și ofițeri 
superiori, șefi ai cultelor, zia
riști.

Asistă la lucrările sesiunii 
șefi ai misiunilor diplomatice 

Acreditați în țara noastră ca 
și persoane oficiate de peste 
hotare aflate în vizită în Ro
mânia.

In sală se află corespon
denții permanenți ai presei 
străine la București, precum 
și numeroși trimiși speciali 
ăi unor mari agenții de pre
să, posturi de radio-televiziu- 
ne și ziare’ din diferite țări, 
veniți la București pentru a 
asista la lucrările sesiunii.

Pe fundalul din spatele tri
bunei se află stema țării, în
cadrată de faldurile tricolo
rului și steagului purpuriu al 
partidului.
i. Ora 10. Sosirea conducăto

rilor partidului și statului este 
întîmpinată de întreaga asis
tență cu puternice și înde
lungi aplauze și urale.

In lojile oficiale iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Mauter, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ills Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Petre 
Borilă. Constantin Drăgan. 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, precum 
și membrii supleanți ai Comi
tetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri, mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii sînt des
chise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

Marea Adunare Națională a 
adoptat in unanimitate urmă
toarea ordine de zi:

1. — Verificarea legalității 
alegerii deputatului declarat 
ales în locul devenit vacant în 
circumscripția electorală nr. 11 
Tileagd, regiunea Crișana.

2. — Expunerea cu privire 
la politica partidului și guver
nului în problemele interna
ționale actuale.

3. — Proiect de lege privind 
judecarea de către tribunale 
a cererilor celor vătămați în 
drepturile lor prin acte admi
nistrative ilegale.

4. — Proiecte de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de către 
Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

Este păstrat un moment de 
reculegere în memoria lui A- 
lexandru Buthy, episcop al 
Eparhiei reformate din Ora-(Continuare în pag. a 4-a)

Expunerea tovarășului Nicolac (caușcsru 
Secretar general al C C al P. C. P., 

en privire la Pontica externa 
a Partidului $1 Guvcrnulnl

Superioritatea forțelor socialismului, 
progresului și păcii, asupra forțelor 

reacțiunii, ale imperialismului
Stimați tovarăși deputați,Ln viața internațională au loc e- venimente care prin amploarea și complexitatea lor exercită o puternică înrîurire asupra dezvoltării lumii contemporane, au o mare însemnătate pentru interesele majore ale popoarelor, pentru soarta păcii și progresului. Ele polarizează atenția cercurilor celor mai largi ale opiniei publice mondiale, cer forțelor sociale progresiste să acționeze pentru a imprima evenimentelor un curs corespunzător aspirațiilor legitime ale popoarelor.Ținîiid seama de locul însemnat pe care . problemele internaționale îl ocupă în activitatea partidului și statului nostru, Comitetul Centrai al Partidului Comunist .Român și guvernul consideră necesar să supună dezbaterii Marii Adunări Naționale, să înfățișeze întregului popor, activitatea internațională a României, liniile directoare ale politicii noastre externe izvorîtă din interesele vitale ale poporului român, ale progresului social și păcii în lume. (Aplauze).Trăim o epocă revoluționară de adinei transformări economice, sociale și naționale, care își pun amprenta asupra întregii evoluții a lumii contemporane. Desfășurarea vieții internaționale este determinată de lupta dintre forțele progresiste, antiimperialiste și forțele reacțiunii, ale imperialismului. Răspunsul la numeroasele probleme pe care ie ridică dezvoltarea contemporană impune o analiză aprofundată marxist-leninistă a schimbărilor petrecute în lume, a raportului de forte pe plan mondial, înțelegerea legilor obiective și a influențelor acestora asupra cursului evenimentelor. Numai astfel, descifrînd în mod obiectiv complexitatea vieții internaționale, putem stabili direcția și perspectivele politicii noastre externe, sarcinile de viitor.Evenimentele, viața, au confirmat pe deplin aprecierile Congresului al IX-lea al partidului asupra situației internaționale, orientarea dată politicii externe a României.In această perioadă, forțele mondiale ale socialismului au continua! să se dezvolte înregistrînd noi succese pe calea progresului economic si social. La semicentenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal care a deschis era eliberării omului de exploatare și asuprire — socialismul cuprinde 14 state din Europa, Asia și America Latină. Sistemul socialist mondial înglobează o treime din populația planetei noastre și dă aproape 40 la sută din producția industrială a lumii. Victoriile dobîndite de țările socialiste în dezvoltarea lor materială și spirituală, uriașul lor potențial economic și politic, exercită o influentă crescîndă asupra vieții internaționale, asupra luptei antiimperialiste, mișcării democratice și progresiste de pretutindeni. (Aplauze).Clasa muncitoare — forța cea mai înaintată a societății — joacă un rol din ce în ce mai important în 

dezvoltarea socială a lumii moder

ne. O expresie a rolului său creS- cînd este lărgirea rîndurilor și: sporirea influenței partidelor comuniste — detașamente de avangardă ale clasei muncitoare. •, In prb&esul maturizării lor politico-ideologice, partidele comuniste se manifestă' ca o forță activă! în fruntea luptei pentru progres social,, pentru independență națională, în întreaga viată a națiunilor respective, precum și pe. planul politicii internaționale. Tendințele spre unitate manifestate în ultima vreme în diferite țări între comuniști și social-democrațl, precum și în cadrul mișcării sindicale, fac" să crească tot mai mult influenta clasei muncitoare în lumea contemporană, forța și capacitatea sa de luptă. întărire» unității ■ de-.acțiune g clasși.. muncitoare, solidaritatea tuturor- organizațiilor ei politice și profesionale constituie imperativul esențial în momentul de față al luptei revoluționare pentru realizarea telurilor supreme ale celor ce muncesc. (Aplauze).Mișcarea de eliberare națională a popoarelor împotriva dominației coloniale, lupta împotriva imperialismului și neocolonialismului a statelor care și-au cucerit recent independența și merg pe calea progresului economic, social, "a consolidării suveranității lor naționale, exercită, de asemenea, p influentă crescîndă asupra dezvoltării sociale mondiale, asupra întregii vieți internaționale. Aceste popoare se ridică împotriva dominației economice și politice, a tendințelor de hegemonie ale cercurilor imperialiste, pentru dezvoltarea de sine stătătoare, a fiecărei națiuni, fără amestec din afară, corespunzător voinței și aspirațiilor legitime ale maselor.O forță motrice de seamă a . dezvoltării social-politice în lumea de azi o constituie națiunea, care are de jucat. încă un rol deosebit de important în istoria societății omenești pentru o lungă perioadă de timp. Tabloul lumii contemporane cuprinde națiuni aflate pe diferite stadii ale dezvoltării lor, precum și popoare care luptă încă pentru închegarea națiunilor, pentru afirmarea lor de sine stătătoare în viața politică internațională. O puternică influență exercită în lume pilda țărilor socialiste; socialismul asigură condiții optime pentru dezvoltarea și înflorirea națiunilor, pentru valorificarea deplină a potențialului lor material și uman în interesul tuturor păturilor populației. Superioritatea sistemului socialist se afirmă în capacitatea de a asigura dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni socialiste, relații de e- galitate deplină în drepturi între ele, înflorirea fiecăreia în interesul progresului general. Sentimentul independenței naționale continuă să se manifeste cu o forță remarcabilă și în statele capitaliste unde națiunea a ajuns la maturitatea dezvoltării sale. Viața demonstrează că un popor căruia i se răpește o parte din prerogativele sale naționale încetează de a mai fi liber și suveran, ceea ce pune în primejdie însăși dezvoltarea sa socială. Nesocotirea acestei realități intră în conflict cu 

aspirațiile popoarelor, cu legile o- biective ale dezvoltării societății, produce o puternică reacție în păturile cele mai largi ale populației, ridică la luptă întreaga națiune. A- șigurarea independenței și suveranității, dezvoltarea continuă a fiecărei națiuni reprezintă un factor de sei m a al mersului înainte al Societății.In rmdul forțelor sociale ce acționează în direcția dezvoltării progresiste a lumii contemporane se înscriu masele țărănimii . — care joacă un rol important în viața e- conomică și politică, a. societății —, păturile mijlocii ale populației, cercuri largi ale intelectualității interesate în asigurarea mersului înainte ale științei ți culturii, al civilizației umane — și care exercită o influență remarcabilă în viața politică a țărilor lor —, masele de femei dornice să-și asigure liniștea căminelor, lînăra generație animată de idealuri generoase, aspirînd .spre, o viață mai bună, spre pace și colaborare între popoare. Merită Subliniat că în țările capitaliste. forțe, de- mpcțatice si progresistei tot mai largi,- categorii' diferite^ăg opiniei publice, personalități ale vieții sociale, oameni politici se manifestă activ în apărarea libertăților și drepturilor cetățenești, se pronunță pentru destinderea internațională, pentru cooperare între state, pentru pace și securitate.Una din trăsăturile epocii pe care o trăim este participarea tot mai intensă la rezolvarea problemelor vieții internaționale af țărilor mici și mijlocii. Concepția după care soarta omenirii stă exclusiv în mîi- nile marilor puteri nu mai corespunde noilor condiții ale dezvoltării sociale. (Aplauze). Realitatea demonstrează că solutionarea litigiilor internaționale nu mai poate fi ho- tărîtă doar de marile puteri, aceasta depinzînd în zilele noastre de cooperarea activă a tuturor statelor lumii. Desigur, datorită potențialului și influenței lor, marile puteri poartă o răspundere însemnată față de soarta păcii, pot aduce o contribuție esențială la- preîntîmpi- narea unui nou război, la- asigurarea păcii și colaborării internaționale. Rolul l'or pozitiv în dezvoltarea mondială se află în raport direct proporțional cu responsabilitatea pe care 0 dovedesc în apărarea normelor ■ de ■ justiție internațională, în promovarea egalității în drepturi între state, a principiilor independenței și suveranității popoarelor, a neamestecului în treburile interne. In același timp trebuie arătat că nesocotirea sau subaprecierea aportului pe care statele mici și mijlocii îl pot a- duce în viața internațională îngreunează rezolvarea problemelor actuale, dăunează cauzei păcii și colaborării între popoare. In zilele noastre, tot mai multe state mijlocii și mici pășesc cu vigoare și perseverență în arena politicii mondiale, refuză să mai joace rolul de masă de manevră în slujba intereselor marilor puteri imperialiste, se ridică împotriva oricăror forme de dominație, promovează o politică de sine stătătoare. Actionînd cu energie și combativitate pentru apărarea intereselor și drepturilor lor legitime, țările mijlocii și mici, pot juca un rol remarcabil în. viața internațională, pot influența în măsură con- siderabilă evoluția .evenimentelor, contribuind Ia salvgardarea pitii și securității în lUTne. (Aplau

ze). Se poate spune că în e- poca actuală fiecare stat, fiecare națiune, mare sau mică, poartă răspunderea pentru soarta păcii, are îndatorirea de a-șj aduce contribuția activă la preîntîmpinarea unui nou. război, la destinderea internațională, la întărirea prieteniei și cooperării între popoare.
Analiza tabloului lumii contemporane, a raportului de forțe mondial, pune cu putere în evidență, concluzia că forțele, progresului, frontul antiimperialist sînt superioare forțelor reacțiunii, imperialismului. Condiția hotărîtoare a victoriei în lupta pentru dejucarea planurilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea dreptului tuturor popoarelor de a se dezvolta de sine stătă-■ tor, , pentru salvgardarea, cuceririlor lor revoluționare, o constituie întărirea continuă a unității și coeziunii I forțelor antiimperialiste, desfășurarea ...unei lupte ferme, energice, neobosjte. împotrivă r sac tihnii interne și internaționale.. (Aplauze).Desigur, alternativ și chiar con- comitent, cu victoriile sale remarcabile, mișcarea, antiimperialistă în- *' regiSfrează și' momente de reflux. Ca orice front pe care pot fi înaintări dar și replieri, lupta forțelor antiimperialiste împotriva reacțiunii poate cunoaște, alături de triumfuri, și unele insuccese. Aceasta este logica luptei.Arta luptei revoluționare, de eliberare națională și socială, presupune însă descifrarea justă a raportului de forte, sesizarea la timp a intențiilor dușmanului, prevederea perspectivei evoluției evenimentelor, păstrarea permanentă a inițiativei — atît în cursul ofensivei cît și al defensivei — menținerea capacității de luptă în orice împrejurare, întărirea continuă a organizării și combativității revoluționare. Numai astfel, actionînd cu perseverentă și curaj, forțele antiimperialiste pot obține victoria în lupta lor de o amploare și complexitate fără precedent în istorie.In aprecierea raportului de forțe în lumea contemporană nu trebuie uitat nici un moment că imperialismul dispune încă de un potențial material și militar ce nu trebuie subapreciat și pe care îl folosește pentru a-și recuceri pozițiile pierdute, pentru menținerea și întărirea dominației sale.Pentru a frîna procesul luptei revoluționare a clasei muncitoare, a înăbuși mișcarea de eliberare1 națională și tendințele spre o dezvoltare suverană a statelor, imperialismul atentează la cuceririle popoarelor, la libertățile democratice ale maselor, recurge la comploturi, lovituri de stat și agresiuni militare. Sprijinind cele mai reacționare forțe interne, imperialismul a reușit îh unele țări să înlăture regimuri parlamentare, democratice și să impună guverne reacționare, de dictatură, care duc o politică de a- servire a intereselor naționale față de monopolurile străine. Aceasta provoacă, pe drept cuvînt, o îngrijorare legitimă în rîndul forțelor progresiste din întreaga lume. In promovarea politicii de agresiune, de amestec în treburile interne ale altor popoare, principala forță inspiratoare și organizatoare este imperialismul american, care dispune de cele mai mari resurse materiale și militare.Desfășurarea evenimentelor arată

(Continuare în pag. a 2-a)



STEAGUb ROȘU
Expunerea tovarășului Nlcoiac (eaușescu

(Urmare din pag. 1)că politica de agresiune și dictat 
promovată de iraperi^lișmijl tjperj- 
«pj în diRaR PâR* «teuește o tot mai puternică dezapro- hgre în rînRul opinRi pufjljcp mondiale, accentuează jzolațgs ac««r tpia pe grena ințaiRâtionaR. ChRf țări membre ale grupărilor militare imperialiste se desolidarizează de acțiunile agresive ale S.U.A., văzînd în ele pericolul gnțjrejj^rii în Voturi războinice, al psțjplitfirii propriilor interese naționale. In țările occidentale se manifestă tendijjfe tot mai evidente spre o politică independentă, spre dezvoltarea ne- stînjenită a relațiilor dintre sigle.Penetrația capitalului amerRgp, creșterea hegemoniei economice a monopolurilor americane în unele țări capitaliste, întîmpină, de asemenea, opoziția tot mai intensă a cercurilor de afaceri din aceste țări, așcut contradicțjțțg din sjnul sișțp- qiului capitalist.întreaga desfășurare a vieții șo- cial-politice internaționale demonstrează că imperialismul nu 4 Re- venit mai puternic ca înaipțe. El recurge la acte de agresiune și la aipestec în treburile ințprne ale altor țări pentru că își simte pozițiile tot nași amenințate de vșlul luptei revolpțipnare, <R mișgareș pentru independență. Aceasta nu oglindește Jnsă forța, ci slăbiciunea sa. Suc- ceșele obținuțg de forțele reacționare au, fără jndoialțj, un caracter provizoriu; ele poț șțînjeni, întîrzia prpceșul legic al dezvoltării sociale progresiste a lumii, dar în nici un ca? nu îl pot opri. Niț există jn lume forța în stare șă zăgăzuiască lupta popoarejor pentru scuturarea dominației imperialiste, vipțoria mișcării de eliberare națională și socială. {Vi* aplauze).Fără îndoială că o analiză gpiplă și obiecțjyă a evenimentelor, a victoriilor precum și a î.pfrîngerilor temporare înregistrate de forțele re- voluțipnare dig pnele țări, în corj- dițjile în care superioritatea frântului antiimperiaiist asupra reac- țiypii și imperialismului esțe evidență, ar fi deosebit de utilă, ar a- juța mișcarea revoluționară antiim- periaJistă șă trșgă învățăminte pre

țioase pentru lupta de viitor, o a- 6emenea analiză se impune a fi fă
cută în mișcarea noastră comunistă,

Dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală între România și țările aparținînd 
sistemului socialist mondial - obiectiv central 

al politicii externe a partidului și guvernului
Stimați tovarăși.Pornind de la aiț; iza caracter is- tjcjlpr yieții jptpȚngțignale, Pgrti- dpl Comppiși Bgmfin și guyernpl țgrii noastre ap desfășurat p amplă activitate eștergă, mjlitțpd cu fgr- mițațe și consecventă pentru prp- njgygirea pfincipiilpr păcii și colaborării intre popoare. Intre politica igterna pe cprțșțrucție a sqpie- tății socialiste, de înflwife mujt|- Igleraiă a patriei, și poetica noastră externă, exjșt? p jegățurg indjsolu- bilă, p unitate dialectică inseparft- bjite- Politica ețtmnă fl Republicii Socialiste RpmâPia dă glas aspirațiilor profunde aR ppporuRj rctmân, cme, cgțțșacrîndu-și forța șj eper? gia uriașei opere creatoare, pașnice, de edificare g noii nrînduri, manifest! în același timp un înalt spirit de reșponșabilitate pentru cauza socialismului și pjogresplui social îp lume, pentru soarta întregii a- meniri. (Aplauze).In perioada carp a trecut de la Congresul al IX-les gl Partidului, ț^ra npastră a depus o susținută activjtgte pentru dezvoltarea colaborării politice, economice și pyl- țtjrale pu numeroase state de pe țQațe continentele. In această perioadă ag fost stabilite relații flțplp- mațice cp îpcă popă șțgte și ș-ap eipns raporturile economice ale țării ppgșțire, Republica ȘpcjaJiștă România îylreținmd îp precept ip- gături diplomatice cu 75 de state §1 colaborind pe plan economic cu peste 100 de țări.Ejțțindereg rejgțiijpr epQgșmice externe este ilustrată de dezvolta

rea pe care o cunoaște comerțul 

revoluționară, de fiecare detașament 
al său.Din cele spuse pînă acum rezultă 
că lum** cprțțfmporflBA oferă img- 
aiw jjțțeî șwtalw ppîMmtate s-fw- țelor progresiste, creșterii continue a influepRi Ipr în rîndul pppoare- lpr, $ lărgirii mișcării pepțru eliberați națțpnală și socișjă, pentru dezvoltare^ prieteniei și colaborării pașnice între popoare. Viața a- rată că acolo unde acționează strîns gniR. cu hotărire «i cpmWtijvitaip, forțele revpltilipnare, ^Bțjjrjip^rialis- te dau lovituri puternice reacțiunil, qMb noj și noi vicțprii.Iți cele cp urmeazf mă vgi °Prb însă, desigur fără pretenția de a le epui&a, ășupra cauzelor și factorilor c^re $u determjpaț tptete picuri în mișcarea revoluționară, an-

DiRă Plrefea ppașțfi, una din 
cauzele importante care au înlesnit forțelor reacțiunii și imperialismului obținerea unpr succese yremel- njce cpnștă în lipsa de unițațp a țărilor socialiste, a mișcării copiu- nișțe și muncitorești în divizarea forțelor revoluționare, antiimperța- iișțe, care le-a împiedicat să acționeze cu hotărîrea și fermitatea pe- ceșară. In vederea realizării politicii sale de dominație mondială, imperialismul recurge la s.rpia dezbinării . torțelor progresiste intprne din diferite țăți, la vechea sperietoare a așa-zisului pericpl comunist, la ațjțarea unor țări împotriva altora, la tactica lovirii succesive a detașamentelor frontului antiimperiaiist. Datoria terțelor progresiste de pretutindeni este de a dgmasca această politică și anihila efectețe și, de a milita pentru întă- rifea unității de acțiune, ațît pe plan intern cjț și internațional, a tuturor celor interesați să apere cuceririle democratice și independența popoarelor, pacea și securitatea lumii. (Aplauze).Q altă cauză consță, după părerea noastră, în faptul că în rîndul mișcării revoluționare antiimperifl- liste și-au făcut loc unele confuzii, iluzii cu privire la schimbarea caracterului agresiv al imperialiștau- lui, concepții pacifiste, legalișțe. Manifestările de subapreciere a forței materiale și militare a imperialismului, de supraapreciere a forțelor proprii, au dus la slăbirea vigilenței, la apariția unor stări de spirit de autoliniștire,- forțele revo

nostru exterior — expresie a potențialului material crescînd al tării, a dinamismului dezvoltării economiei naționale. In anul 1966 volumul comerțului exterior al României a fost cu 75 la sută mai mare decît în 1960, iar în semestrul întîi al acestui an exportul a crescut cu peste 19 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Se lărgesc contactele și relațiile de colaborare cu un număr tot mai mare de state pe linie culturală și tehnico-științifică, sporește tot mai mult participarea României la schim- mul internațional de valori spirituale.Amploarea fără precedent a relațiilor internaționale pe care le are azi România ilustrează justețea politicii externe promovată de partid și guvern, constituind în același timp o recunoaștere a eforturilor constructive ale poporului ndștru. a dorinței sale de a dezvolta buna înțelegere, prietenia și colaborarea cu toate popoarele. Participarea crescîndă la activitatea consacrată soluționării problemelor litigioase, salvgardării păcii și securității internaționale, consecvența politicii noastre de colaborare, au făcut să sporească stima si considerația opiniei publice mondiale față de România.Atît prin realizările în dezvoltarea economică și socială, în întărirea forței sale materiale și polițiee cît și prin activitatea pe care o des- fașo^rg pe arena internațională, țar> noastră ®=- parte compppentg a marelui front antiimperiaiist, detașament activ al luptei pentru pace 

luționare din unelg ț&ri șu fgșt luate prin surprindere Re gțgpgrile reacțiunii, nu au fost pregătiți să 
adopte fprmelp și metodele dg ljjpțl cerute de împrejurări, pentru a putea respinge aceste atacuri, pgptru a apăra libertățile democra
tice.Viața demonstrează juștețeg ig? Vățăturii marx-ișMsminișțp dppă cg- re forțele reacționare nu renunță de bună voie la pozițiile și privi- tefmte Rr, nu cedează fără luptă în fața mișcării democratice Și progresiste, fac totul pentru a înăbuși lupta de pliberere șpcialg și națională. Ppșfsșurared vieții internațip- nale demonstrează că giîțji vreme pît se menține imperialismul, se menține șj pericolul amsșter uluj Jn treburile interne ale pppparplaf, pericolul agresiunii și războiului, in- ciușjv pericolul unui răzbtn mondial, ^pțtgșlg cpr« forțelor antiim- perialiste să-și mențină vigilența neșlăbită, să aprecieze cu toată o- bRpUyițgțea pericolele create pe apțțvițgiea agresivă a imperkaliș- mului, să analjzeze atent mersul e- vemmenteter pentru a pytea prevedea mși bine evoluția desfășurării luptei sociale și a acționa în consecință. psperiența de pînă gcum pune de asemenea în evidență necesitatea perfecționării tacticii și strategiei, astfel incit forțele revoluționare, antiimperialiste, să fie permanent pregătite pentru a folosi oricare formă și metodă de acțiune în stare să asigure victoria luptei de eliberare socială și națională.Este un adevăr de necontestat, verificat mereu de viață, că factorul fundamental care condiționează victoria în lupta pentru eliberare națjonală și socială este unitatea strînsă a tuturor forțelor progresiste, revoluționare din fieoare țară, precum și întărirea continuă a solidarității de luptă a forțelor antiimperialiste din înțreaga lume. In fșța coeziunii acestui uriaș șuvoi nu poate rezista nici o forță reacționară. Strîns unit, pregătit pentru a face față oricărei împrejurări, a- flîndu-se mereu în ofensivă, frontul antiimperialist — cea mai mare forță social-politică progresistă cunoscută în istoria omenirii —- este invincibil; el poate dejuca orice comploturi ale reacțiunii, poate a- sigura pacea și colaborarea între popoare. (Aplauze).

și progres — contribuie din toate puterile la întărirea forțelor socialismului și păcii (Aplauze).După cum se știg, elementul central al politicii externe a României îl constituie prieteni^ și alianța cp toate țările socialiste. Solidaritatea, frățească cu țările socialiste șe întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale pe care o edificăm, pe unitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, pe interesele comune ale luptei împotriva imperialismului și reacțiunii — apărarea cuceririlor revoluționare ale popoarelor noastre, triumful cauzei socialismului și păcii în lume.Pornind de la considerentul că dezvoltarea legăturilor prietenești cu țările socialiste corespunde atît intereselor poporului nostru, cît și ale celorlalte popoare, reprezentînd un factor de seamă pentiu întărirea forței sistemului socialist mondial și creșterea influenței sale în lume, țara noastră își dezvoltă relațiile economice, politice, cultural-științi- fice cu toate țările socialiste.Convinși că ceea ce unește țările socialiste este incomparabil mai important decît deosebirile de păreri dintre ele, Comitetul Central al partidului și guvernul acordă o atenție permanentă dezvoltării contactelor directe cu conducerile de partid si de stat din toate țările socialiste. In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea au avut loc schimburi de vizite ale unor delegații de partid și de stat, vizite recjgrgEg alg unor acțjyișțj pe țărîm obștesc, ale unor reprezentanți ai 
organizațiilor economice, sile oame

nilor de știință și cultură. Toate acgșțeș aP prilejuit șchțmburi da păreri și de experiență în diferițg domenii ale construcției socialiste, în probleme de interes comun, ale vieții internaționale și mișcării comuniste. Intîlnirile și 4jșglțțiile cu conducătorii de Wtid și de stat ai țărilor socigijșțe au pus în evidență noi posibilități de intensificare a colaborării politice, economice și cul- tnr#l-știmțifjce între țările noastre, au contribuit lg întărirea prieteniei și solidarității noastre tovărășești, lg egușa socialismului, pă- p|i și progresului internațional. (Aplauze).Relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare frățească dintre țara noastră și Uniunea Sovietică, cu vechi tradiții și adînci rădăcini în decursul istoriei, au căpătat un conținut nou în condițiile orînduirii socialiste și cunosc o dezvoltare continuă. Sărbătorind în gcgșt an, alături dg înțrgajă (Waning progresistă, cea de-a gfl-a aniversare g Marii Revoluții Socialiste djn Octombrie care a deșefoiș era revoluțiilor proletare, poporul ro- mițiț exprimă ȘiiăjEjacesț prilej sen- tjmgptele ««te de prtetente Și stimă față de poporul sovietic și partidul comunist cregț de Lenjn, făuritorul primului stat socialist din lume. Poporul român acordă o înaltă prețuire contribuției hotărîtoare și jertfei grele pe care poporul sovietic a dat-o în cursul celui de-al doilea război mondial pentru în- frîngerea fascismului. Lupta comună a ostașilor români și sovietici, sîngele vărsat împreună în războiul împotriva hitlerismului au cimentat și mai mult prietenia româno-sovietică. (Aplapze).In prezent, între țările noastre se desfășoară o largă colaborare pe tărîm politic, economic, științific, tehnic, cultural, al schimbului de experiență in diferite sectoare ale construcției socialismului și comunismului. Amploarea relațiilor economice dintre România și Uniunea Sovietică se oglindește în faptul că ele reprezintă mai mult de o treime din totalul comerțului nostru exterior. Partidul și guvernul nostru consideră că există toate posibilitățile ca, pe baza dezvoltării multilaterale a celor două țări, să se intensifice colaborarea reciproc a- vantajoasă, să se lărgească și să șe întărească relațiile de prietenie și colaborare tovărășească dintre Republica Socialistă România și U- niunea Republicilor Socialiste Sovietice, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al U- niupii Sovietice, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii. (A- plauze).Cu poporul frate bulgar avem, de asemenea, vechi legături de prietenie, de bună vecinătate, de luptă comună pentru țelurile eliberării naționale și sociale. Trăind alături, cunoscînd. în trecut, același jug de asuprire străină, animate de aceleași aspirații spre neatîrnare, spre afirmarea ființei lor naționale, cele două popoare s-au legat de-a lungul timpului prin puternice sentimente de simpatie și solidaritate. In anii socialismului, raporturile dintre România și Bulgaria, dintre partidele noastre s-au extins și au înflorit în avantajul reciproc. O expresie a perspectivelor largi de colaborare româno- bulgară o constituie construirea în comun a hidrocentralei de la Islaz- Samovit, care va permite valorificarea potențialului energetic al Dunării în folosul ambelor noastrețări. Progresele economice și sociale ale celor două țări creează noi posibilități pentru intensificarea colaborării bilaterale pe toate planurile vieții sociale, pentru înflorirea continuă a tradiționalei prietenii româno-bulgare. (Aplauze).Trăind, de-a lungul secolelor, în bună vecinătate, animate de aceleași aspirații de libertate națională și socială, lupțînd pentru nea- lîrnare împotriva unor dușmani comuni, poporul român și popoarele iugoslave s-auajutat frățește, s-au stimat și respectat reciproc. Astăzi, relațiile României cu Iugoslavia se întemeiază pe comunitatea orînduiriisociale, pe lupta compnă pentru consțrujrpg societății sopialișțe, pe ppșibjlitețile creșcîpde pe care le oferă progresul multilateral al ță

niei și colaborării româno-iugoslave îl reprezintă Sistemul hidroenergetic de la Rprfile de Fier, carp șg construiește pu șgcceș prin eforțul comun ale celor două țări. Ne exprimăm convingerea că relațiile politice, economice, culturale, tehnico- șțijnțificg românp-iugoslave vor cunoaște o continuă extindere, că R- găfuriR frățești dintre parțj^elg; statele și popoarele noastre se vor dezvolta și întări. (Aplauze).O trainică prietenie s-a dezvoltat între țgra noastra șj Republica Populară Ungară. Raporturile frățești dintre popoarele noastre se întemeiază pe aspirațiile și lupta comună pentru o viață mai bună, pentru socialism și pace. Istoria de- monșțrpază cg întotdeauna forțele înaințațe ale popoarelor român și maghiar s-au ridicat Hțjpojtriva politicii de învrăjbire cultivată de clasele dominanțe și de rparite puteri — în special de imperiul habșburgic și■ Germania hitleristă — au militatpentru o strjnșă prietenie rpmâno- maghRră, au luptat împreună pentru eliberarea naționala și șo- cială. Transformările revoluționare petrecute în țărilenoastrp, victoria șpcialismjilui,au Itehiflat pentru tptdeajina animozitățile din trecut, gu praat 0 hază trainica pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de stimă și înțelegere reciprpcă, Re bună vecinătate ,și prietenje frățească între cele dpuă popoare. Poporul rppjân, partidul și guvernul yor acționa și în viitor pentru intensificarea colaborării politice, economice, sociale, științifice și culturale dintre cele două țări și pgrțide, pentru întărirea conțin uă a priețenigi ftS- mânp-maghiare. (Aplauze).Țara noastră întreține legături prietenești multilaterale cu Cehoslovacia, mțre cele două popoare desfășurîndu-se o colaborare frpe- țuoașă în toațe domeniile de gcțivi- țate. Relațiile frățești dintre partidele și popoarele noastre se înțe- meiaza pe îndelungate tradiții de soIițRritște, de luptă comună pen- țru socialism.Există toate condițiile gențru dezvoltarea neîncetată a schimburilor economice, culturale, teRnico- științifice și în alțe domenii, spre binele ambelor noastre popoare. (Aplauze).Cunosc o continuă dezvoltare relațiile npasțre frățești cu Reppbfifia Populară Polonă, atît pe plan politic și economic, cît și în domeniul științei și culturii. Prietenia ro- fnânQ-polonă are vechi tradiții de șolidarițațe și sprijin frățesc în lupty pentru eliberarea națipngjă șl șocială, pentru cauza socialismului- Țără îndoială că pe măsura înaintării țărilor noastre pe drumul progresului economic și social se va intensifica tot mai mult colaborarea multilaterală dintre cele dppă țâri și partide, în interesul ambelor po-■ poare. (Aplauze).Se desfășoară în mod po^ițiv relațiile frățești, pe plan politii. eco- nomip, tehnico-științific și cultural ale României cp Republica Democrată Germană — primul stat german socialist — de care șînțem legați prin comunițatea țelurilor și pspirațiilpr fundamentale, prin lupta pentru cauza păcii și socialismului în lume. Sîntem încredințați că potențialul economic crescmd al țapilor noastre creează condiții pen- țru dezvoltarea continuă a schimburilor și cooperării econorpice reciproc avantajoase, că se vor dezvolta cpntjnuu relațiile dintre partidele noastre. Sprijinim pe plan internațional lupta pențfu recunoașterea Republicii Pempcrațe Germane ca stat liber și independent, pentru participarea ei neșțînjenită la viața politică mppdială, la eforturile pentru pace și progres social. (Aplauze).Rpjnânja dezvoltă relații de colaT borare frățească cu Republica Populară Albania pe plan politic, economic, cultural. Ăceșțe relații au îndelungate tradiții în istoria popoarelor noastre. Extinderea colaborării multilaterale între popoarele român și albanez, între partidele și stațele noastre, servește intereselor construcției socialismului, înfloririi materiale și spirituale a celor două țări. (Aplauze).înregistrează o cpptinuă dezvoltare legăturile de colaborare frățească între România și Republica Populară Chineză. Poporul nostru
(Coniutuare in pag. a 3-a)rilor noastre. Un simbol al priete
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Eipuncrca
(Urmare din pag. a 2-a)nutrește sentimente de stimă și profund respect față de poporul chinez, față de lupta eroică desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Chinez pentru înfrângerea dominației imperialiste, pentru răsturnarea vechiului regim și instaurarea puterii populare, pentru construirea societății socialiste. Cu toate că țările noastre se află la mari distanțe geografie yna de pita, între poporul român și poporul chinez au loc relații de colaborare în toate domeniile de ppțiyltgte- Se extind relațiile ecoppjptep, pplitipe, culturale, tehnico-științifice între cele două țări, se dezvoltă relațiile tovărășești între Partidul Comunist Român și Parțidul Comunist Chinez. Partidul și guvernul consideră că dezvoltarea multilaterală a prieteniei și colaborării româna-chineze, pe măsura progresului economic și cultural obținut de țările noastre, corespunde interesului ambelor noastre țări, cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze).Intre România și Republica Democrată Vietnam se desfășoară relații multilaterale de prietenie și colaborare frățească. Poporul român își manifestă solidaritatea internațional istă cu poporul frate vietnamez, greu încercat în războiul agresiv impus de Statele Unite ale Americii, îi acordă întregul său sprijin material, politic și diplomatic, este din tot sufletul alături de el în lupta eroică pe care o duce pentru apărarea libertății și independenței patriei, împotriva agresorilor imperialiști, pentru întărirea caducității sale de apărare, pentru dezvoltarea construcției socialiste. Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. (Aplauze).Se desfășoară rodnic relațiile noastre frățești cu Republica Populară Democrată Coreeană, atît pe plan economic cîț și pe plan politic și cultural. Poporul român și po- pprul coreean șînt legate printr-o prietenie sinceră, prin sentimente de stimă, respect reciproc și soli

daritate în lupta pentru construirea socialismului. Sîntem convinși că progresul continuu al construcției socialiste în cele două țări va fi însoțit de dezvoltarea țot mai largă 
a. legăturilor dintre partidele, po
poarele și lăzile noastre. (A- plauzg).Țara noașțră întreține relații frățești de colaborare multilaterală, e- conpmică, politică și culturală cu Republica Populară Mongolă. Aceste relații șe întemeiază pe comunitatea orînduirii sociale, pe idealurile comune de luptă pentru pace și progres social. Sîntem convinși că legăturile de colaborare înțre cele două țări, partide și popoare se vor intensifica. (Aplauze).Poporul român manifestă solidaritate frățească față dp Cuba — prima țară socialistă de pe continentul american, care, în pofida condițiilor grele în care-și desfășoară lupta, pășește înainte cu succes pe drumul construcției societății socialiste. Intre cele două țări și partide ale noastre există largi posibilități pentru dezvoltarea continuă a legăturilor tovărășești de colaborare multilaterală, de sprijin reciproc în făurirea vieții noi, socialiste .(Aplauze).M-am oprit pe larg asupra modului în care se desfășoară relațiile cu țările socialiste, pentru că aceste relații ocupă un loc esențial în politica externă a partidului și guvernului nostru, în întreaga activitate internaționala a României.Este știut faptul că raporturile internaționaliste între țări au apărut pentru prima oară în ișțorie o dată cu sistemul socialist, că ele nu au antecedențe în dezvoltarea anterioară a omenirii. De aceea desfășurarea lor cunoaște un proces firesc de continuă perfecționare, de adaptare la condițiile și cerințele de dezvoltare ale tuturor țărilor socialiste. Fără îndoială că pe măsura progresului economic și social, a înfloririi fiecărei națiuni socialiste, aceste relații vor lua o tot mai mare amploare, vor dobîndi un conținut tot mai bogat, crișțalizîn- du-se și afirmîndmse tat mai puternic în practică principiile fundamentale pe care sînt clădite, contribuind tot mai mult la creșterea 

forței și coeziunii întregului nostru sistem (Aplauze). In felul acesta, în opoziție cu relațiile impuse de imperialism, bazate pe dominație și asuprire, relațiile internaționaliste, de tip nou, oferă popoarelor un model de conviețuire echitabilă între națiuni, exerdjta o influență tot maj puternică asupra vieții internaționale.Importanța istorică și forța <je influențare a relațiilor dintre țările 
șpcțalișta reșidă ÎR fâefâfea lor pg principiile marxist-leniniste al# internaționalismului socialist, ale e- galitățij în drepturi, avantajului rg- ciprec și întrajutorării tovărășești, ale respectării independenței și suveranității naționale și neamestecului în treburile jnțerne. Copsidțrăm că pențru întărirea unității de acțiune a țărilor șocigliste este necesară extinderea pracțicji conșplțări- lor jn probleme de interes reciproc, precum și în chestiuni de ordin general care ințerpșează aceșțe țări, Razîpdu-se pe respecțul părerilor țptuppp părților ele eonștițuie o cale eficiență de coordonare a e- fprturiior m lupta împpțriya imperialismului și reacțiunii pențru sp- „ cialism șj pace. Pentru dezvoltarea prieteniei și cojabcuării frățești dintre țările socialiste este, de asemenea, importantă informarea largă §i obiectivă a opiniei publice asupra rezultatelor construcției so.'jaliște obținute de fiecare țară, asupra activității politice jnterne și internaționale a fiecărui partid și stat socialist. După Părerea partidului și guvernului nostru respectarea a- ceșțof principii și norme în relațiile dintre țările socialiste este esențiala pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei lor, pentru depășirea oricăror greuțăți, pențru consolidarea coeziunii sistemului socialist mondial. (Aplauze),In condițiile existenței mai multor țări socialiste, a marii diversități în dezvoltarea lor istorică, e- eonomică și sociala, varietatea formelor, soluțiilor și metodelor fplp- șițe în opera de edificare a noii societăți este o necesitate obiectivă a progresului material și spiritual djn fiecare țară, a îngintărji victorioase a socialismului în întregul sistem. Modul creator, original îjj care fiecare țară socialistă Fezplvă problemele dezvoltării economice și sociale, reprezintă un important factor de progres, o contribuție la îmbogățirea experienței și practicii generale a construcției socialiste, up aport la dezvoltarea tezaurului comun șl gînțiirii revoluționare contemporane. (.aplauze).Desigur. în procesul compLex al dezvoltării sociale pot să apară u- nele deosebiri de vederi, aprecieri diferite în legătură cu unele probleme ale relațiilor dintre țările socialists, ale procesului revpjuțjq- UâF mondial, glp vieții internaționale. Partidul și guvernul nostru consideră că asemenea deosebiri de vederi nu trebuie să împiedice în nici un fel dezvoltarea relațiilor prietenești, de stimă și bună înțelegere înțre stgtele socialiste. Este extrem de important ca deosebirile de păreri dintre tarile socialiste să nu afecteze colaborarea lor economică si în alte domenii de activitate, în- trucît aceasta ar aduce daune intereselor popoarelor respective, prestigiului, forței și coeziunii sistemului socialist internațional.Considerăm că pentru întărirea solidarității este absolut necesară discutarea de la partid la partid, de la guvern la guvern. în spirit tovărășesc, de respect reciproc, a oricăror probleme divergente, urmărin- du-se înlăturarea neînțelegerilor, stabilirea punctelor de vedere comune, cimentarea unității și coeziunii. Esențial este ca în asemenea cazuri să se pornească de la ceea ce unește partidele și țările socialiste, de la ceea ce au ele comun și care reprezintă, după părerea noastră, elementul fundamental, incomparabil mai important decîț deosebirile de păreri și divergențele temporare ce vor fi pînă Ia rmă, intr-o formă șan alta, înlăturate de viată.România acordă o deosebită a- tenție dezvoltării colaborării economice pe baza avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești cu toate țările socialiste. Un teren larg oferă acordurile bilaterale și multilaterale între țările socialiste pentru schimburi reciproce, pentru rea

lizarea în comun a unor obiective economice, pentru extinderea cooperării economice dintre ele. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc joacă un rol pozitiv în extinderea relațiilor economice dintre țările membre, pe baza respectării prevederilor statutare și a principiilor fundamentale ale relațiilor dințrc «țațele socialiste.După cum se știe, plenara Comitetului Central din martie a.c. ți- 
njnd se#mă de cerințele adîncirii diviziunii internațipnale a muncii în condițiile desfășurării revoluției țehnicQ-șțjinjifnc contemporane, a adoptat hotărârea cu privire la dezvoltarea cooperării economice, științifice și tehnice cu alte state. In spiritul acestei hotărâri, tara noastră s-a adresat tuturor țărilor socialiste cu propuneri pențru dezvoltarea cooperării în producție, iar traT țativele duse pînă acum au evidențiat largi posibilități în apeșț domeniu. Partidul și guvernul nostru
Evoluția pozitivă a raporturilor politice, economice, 

culturale și științifice Intre Republica Socialistă 
România și statele cu alte orînduiri sociale

Stimați tovarăși,Politica externă a partidului și guvernului nostru pornește de la realitatea obiectivă că în lumea contemporană există state cu prîn- duiri sociale diferite, de la necesitatea dezvoltării relațiilor dintre ele, a schimbului de valori materiale și spirituale, a cooperării în vederea soluționării problemelor internaționale arzătoare, apărării păcii și securității popoarelor. In acest spirit România desfășoară o intensă activitate pe linia extinderii relațiilor eu toate țările, de pe toate continentele, indiferent de orânduirea lor socială.După cum este cunoscut, în ultimul timp am avut largi contacte, schimburi de vizite, convorbiri cu șefi de state și guverne, cu personalități de seamă dintr-un mare număr de țări. Numeroase delegații guvernamentale și alți reprezentanți ai țărilor străine au vizițaț în această perioadă România; la rândul lor, delegații guvernamentale în frunte cu președintele Consiliului de Stat, tovarășul Chivu Stoica, cu președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, alți reprezentanți ai țării noastre au vizitat un șir. de țări din Europa, Asia, Africa, America Latină. Doresc să menționez activitatea largă, pe plan international, a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, care, după capi știți, a avut în ultimii ani întîl- niri și convorbiri cu multi șefi de state și c onducători de guverne. S-ar putea șpune că în ultima perioadă mai mult de jumătate țiin timpul său l-a petrecut in străinătate (animație în sală); de altfel, acest fapt l-au resimțit și colegii Iui ele lini de Miniștri, plauze). In cadrul la Copsi- (Rîsete, a- vizitelor șiîntîlniriler s-a realizat un larg și util schimb de păreri, s-au evidențiat noi posibilități de dezvoltare a colaborării economice, comerciale. politice, cultural-științi- fice dintre România și țările respective, a fost abordat intr-un spirit constructiv un șir de probleme ale vieții internaționale actuale. Noi considerăm că aceste contacteși întîlniri reprezintă o contribuție la cauza apropierii și înțelegerii între popoare la intensificarea schimbului de valori materiale și spirituale, la cauza păcii și progresului social. (Aplauze).Una din preocupările constante ale politicii externe a țârii noastre este dezvoltarea legăturilor de colaborare și bună vecinătate în Balcani.După cum am arătat, relațiile României cu țările socialiste balcanice se desfășoară în spirit de prietenie și colaborare trainipă, ele contribuind la îmbunătățirea climatului general din această zonă.
Eynluează pe o linie pozitivă le

găturile noastre politice, eco
nomice, culturalo cu Turcia, 
ceea ce contribuie la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la așezarea co

consideră drept un obiectiv important al politicii economice dezvoltarea cooperării eu toate țările socialiste în scopul valorificării mai bune a potențialului material și uman al fiecărei țări, al accelerării introducerii în producție a celor maj noi cuceriri ale științei și tehnicii, al dezvoltării relațiilor tovărășești cu țările sistemului socialist mondial. Progresul economic și social al fiecărei țări socialiste slujește fiecărui popor și, în același timp, cauzei generale a socialismului. Cu cit fiecare stat socialist este mai puternic, mai prosper, șporinețu-și potențialul material, politic, militar, cu atît mai puternic este întregul sistem socialist. (Aplauze).O importanță primordială pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale popoarelor noastre, pentru zădărnicirea uneltirilor agresive ale imperialismului, pentru salvgardarea păcji are dezvoltarea puterii de luptă a fiecărei țări socialiste și 

laborării româno-turce pe baze trainice. Apreciem că există condiții și posibilități pentru lărgirea relațiilor economice, politice și cultural- științifice între țările noastre, în interesul progresului reciproc, al păcii și securității generale în Balcani și în Europa. (Aplauze).In ultimii ani au luat un curs favorabil și s-au dezvoltat relațiile dintre România și Grecia, țară de care ne leagă tradiții vechi de prietenie și colaborare. Aceste relații corespund intereselor ambelor noastre popoare, cauzei păcii și colaborării în Balcani. Ne îngrijorează faptul că în urma loviturii de stat militare din Grecia s-șu adoptat o serie de măsuri care ridică piedici în calea dezvoltării relațiilor . între popoarele român și grec, a extinderii colaborării generale între statele din Balcani. Considerăm că popoarele român și grec șînt interesate în g- sigurarea unei colaborări reciproc avantajoase, în îmbunătățirea continuă a climatului poliție din regiunea noasțnă și din înțrejjga lume. (Aplauze),România ya milita și în viițor, cu perșeygrentă- Pe linia eforturilor sale tradiționale, pențru îmbunătățirea continuă a cjinjațului ppljtic și întărirea relațiilor de colaborare și bună yecinățațp între țpate țările <dip Bplcgni, considerând că gepasta este în folosul și spre binele popoarelor care trăiesc în această zonă.Cunpșc o dezvoltare continuă relațiile politice, economice, cplțurale și țehnicp-științifice dințrg România și Franța. Popoarele rornân și francez au fp.șț legate întotdeauna, de-a lungul isțeripi, prin sentimente de simpatie recjprpcă, și nu odată ș-au găsjț alături în lppta pentru promovarea idealurilor de libertate națională și spoială, pentru progresul științei și culțpj’jj,Există țoate condițiile cp relațiile de colaborare multilaterală româno-franceză să se lărgească și să se amplifice în continuare în interesul ambelor popoare, contribuind în acglași timp la destinderea internațională, la cauza securității europene și a păcii în, luipp. (Aplauze).Capătă, de asemenea, o amploare taț mai mare legăturile României cu Italia, evidențiindu-se e- xisțența unor largi posibilități de cooperare între cele două țări pe multiple planuri — economic, politic, culturab-șțiințific. Și n tem conyinșj că, printr-o strjnșă conlucrare, șcestp posibilități vor fi și mai larg fructificate, răsfrîn- gîndu-șe pozițiv în viața ambelor popoare, asupra cquzei păpii în Europa. (Aplauze).Acțuala evoluție a legăturilor dintre România și Anglia reliefează extinderea colaborării economice, politice, țehnicp-șțiințifice dintre cele două țări. Fără îndoială Pă nil sînt încă epuizate toate posibilitățile de colaborare; crea
rea condițiilor pentru sporirea exporturilor românești în Anglia ar 
da, desigur, un nou impuls relațiilor multilaterale dintre țările 

a întregului sistem. Ca membră a Tratatului de la Varșovia, ca țară socialistă, România face totul pentru a-și întări capacitatea de apărare, pentru a fi gata, ca împreună cu celelalte țări socialiste, să-și a- ducă contribuția la respingerea oricărui agregor, a oricărui atentat imperialist la cuceririle revoluționare ale popoarelor noastre. (Aplauze).In zilele noastre, mai mult așț oricînd, unitatea țărilor socialiste, a sistemului socialist mondial apare ea o condiție indispensabilă pentru creșterea rolului și influenței sale asupra desfășurării întregului proces revoluționar contemporan. De aceea considerăm că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste constituie una din sarcinile fundamentale ale politicii noastre externe, corespunde intereselor unanime ale întregului nosțru popor, eșuzei generale a socialismului și păcii în lume. (Aplauze prelungite).

noastre, în interesul ambelor noastre popoare, a cauzei păcii. (A- plauze).După cum se știe, pornind de lâ realitatea existenței celor două state germane, de la politica consecventă a țării noastre în sprijinul întăririi securității europene, de la interesele păcii și colaborării între popoare, România a stabilit anul acesta relații diplomatice cu Republica Federală a Germaniei. Colaborarea economică, științifică, culturală dintre România și Republica Federală a Germaniei a cunoscut o puternică dezvoltare. Este necesar să se găsească posibilități de sporire a exporturilor Rpmâniei în Republica Federală a Germaniei, în yederea P~ chilibrării balanței noastre comerciale cu această țară și a extinderii în viitor a schimburilor economice. Aceasta va contribui ța dezvoltarea relațiilor multilaterale între cele două țări. (Aplauze).Se intensifică relațiile României cu Austria: înțre cele două țări a fost încheiat în ultimul timp ițn șir de convenții economice, tehnice și culturale, earg deschid noi posibilități de colaborare. (A- plauze).De asemenea, în ultima vreme au luat un curs pozițiv, prpgre- sînd simțitor, legăturile noastre de colaborare politică, economică, culturală, tehnioo-științifică cu Belgia, Olanda, Danemarca, Elveția, Suedia, Norvegia și Finlanda. Viața arată că există largi posibilități de dezvoltare a legăturilor cu toate țările din Europa, că e- fprturile pentru valorificarea acestor posibilități servesc intereselor fiecărui popor, contribuie nemijlocit la cauza securității europene, la promovarea păcii în lume. (A- plauze).Relațiile economice, științifice și cyțturale dințre România șj Statele Unite ale Americii au înregistrat în ultima vreme anumite progrese. Trebuie insă să remarcăm că dezvoltarea lor este îngreunată atît de practicile discriminatorii aplicate de S.U.A., cît și de războiul duj împotriva poporului vietnamez — așa cum de altfel constată și unele cercuri politice americane. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea prieteniei dintre popoarele român și american, pentru extinderea relațiilor dintre cele două țări pe baze reciproc avantajoase, în interesul colaborării și păcii în lume.In ultima vreme s-au lărgit simțitor și au bune perspective de dezvoltare legăturile de colaborare pplitică, ecpnomică, științifică și culturală ale României cu Japonia.Apreciem, de asemenea, ca pozitivă dezvoltarea relațiilor țării noastre cu India.Aș dori să subliniez că în ultimii ani relațiile dintre România și Iran au cunoscut un progres 
simțitor. S-au pus bazele colaborării și cooperării în domeniul e-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Eipnncrca tovarășului NKolac Ccaușcscii
(Urmare din pag. a 3-a)conomic, ceea ce dă relațiilor noastre un caracter stabil și de perspectivă, Se desfășoară cu succes relațiile de colaborare și în alte domenii ale vieții politice și sociale, în interesul ambelor noastre 

popoare, cauzei păcii. (Aplauze).Cunosc, de asemenea, o dezvoltare rodnică relațiile țării noastre cu Pakistanul și cu • alte țări ■ din Asia.Un loc important ocupă în politica noastră internațională relațiile de colaborare economică, politică, culturală cu țările arabe, față de care poporul român nutrește sentimente de prietenie și solidaritate. Țin să menționez in mod deosebit dezvoltarea pe care au cunpscut-o în ultimii ani relațiile noastre multilaterale cu Republica Arabă Unită. România consideră că extinderea în viitor a relațiilor multilaterale cu țările a- rabe servește cauzei progresului popoarelor noastre, păcii și securității internaționale. (Aplauze).România a stabilit relații diplomatice cu noi state din Africa și întreține legături de colaborare în diferite domenii cu un număr mare de țări africane care depun eforturi pentru progres economic și social, se afirmă tot mai acti v pe arena internațională. Aceasta corespunde atît intereselor poporului român, cît și intereselor popoarelor din aceste țări.Apreciem pozitiv faptul că în ultimii ani s-au stabilit relații diplomatice între România și noi țări din America Latină și că relațiile noastre politice, economice și cultural-științifice cu țările din această parte, a lumii au luat extindere. Considerăm că există condiții pentru lărgirea și intensificarea colaborării . multilaterale cu aceste țări, cu care avem afinități de limbă și cultură, în interesul. reciproc al popoarelor noastre și al- dezvoltării colaborării internaționale: (Aplauze).In epoca noastră, cînd cuceririle științei și tehnicii pun la îndemî- na popoarelor imense mijloace și posibilități de a-și spori avuția materială și spirituală, de a valorifica resursele naturale în folosul societății, dezvoltarea relațiilor e-
(Urmare din pag. I) 

dea, fost deputat în circum
scripția electorală nr. 11 Ti- 
leagd, regiunea Crișana, de
cedat de la ultima sesiune.

La primul punct al ordinei 
de zi, deputatul Ion Predescu, 
secretarul Comisiei de vali
dare, a prezentat raportul co
misiei pentru validarea man
datului deputatului Ladislau 
Papp, episcop al Eparhiei re
formate orădene, ales în locul 
devenit vacant. Marea Adu
nare Națională a validat în 
unanimitate mandatul noului 
deputat.

Intîmpinat cu îndelungi și 
puternice aplauze, a luat cu
vântul tovarășul N1COLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
care a prezentat Expunerea, 
cu privire la politica parti
dului și guvernului în pro
blemele internaționale ac
tuale.

Expunerea, transmisă de că
tre posturile noastre de radio 
și televiziune, a fost urmărită 
cu viu și deosebit interes de 
participanta la sesiune, ca și 
de milioane de cetățeni de pe 
întreg cuprinsul țării. La în
cheierea expunerii, întreaga 
asistență ovaționează puternic. 
Participanta la sesiune dau o 
vibrantă expresie hotărîrii fer
me a poporului român de a 
sprijini și înfăptui neabătut 
politica externă a partidului 
și guvernului, pătrunsă de 
înaltă principialitate, pusă in 
întregime în slujba interese
lor vitale ale României socia
liste, ale cauzei socialismului 
și păcii în lume.

La amiază, comisiile eco- 
nomico-finaciară; pentru să

conomice între state, participarea la diviziunea internațională a muncii, se impune ca o cerință o- biectivă a progresului uman. Schimbînd ’ între ele produsul muncii, participînd împreună la accelerarea progresului economic, științific și cultural, aducîndu-și contribuția la dezvoltarea patrimoniului civilizației moderne, popoarele se cunosc mai bine, se prețuiesc mai mult, conlucrează mai eficient și în direcția consolidării păcii. Progresele obținute în economia noastră națională, în industrializarea socialistă a țării, permit participarea tot mai amplă a României la schimbul internațional de bunuri materiale si spirituale, intensificarea colaborării și cooperării în diferite forme, inclusiv în domeniul producției, cu statele din Europa și de pe alte continente.După cum vedeți, tovarăși, România duce o politică de colaborare largă, pe diferite planuri, cu toate țările lumii, indiferent de o- rînduirea lor socială, participă activ la viața internațională, își a- duce contribuția la promovarea încrederii și cooperării între popoare, la asigurarea păcii pe planeta noastră. (Aplauze).Promovînd cu consecvență această politică de largă cooperare internațională, sîntem conștienți de existența unor deosebiri de vederi fundamentale între țara noastră și alte'țări, izvorîte în primul rînd din diferența de orînduire socială, din modul diferit de interpretare a evenimentelor, a proceselor care au loc în lume. Dezvoltarea relațiilor diplomatice, a colaborării politice, economice și cultural-științifice între țări avînd altă orînduire socială nu înseamnă, desigur, acceptarea politicii și punctelor de vedere contrarii propriei orientări. Dar intensificarea relațiilor, contactelor, schimburile de păreri oferă posibilitatea de a se găsi soluții reciproc acceptabile pentru .probleme de interes comun, pentru soluționarea unor probleme actuale ale vieții internaționale, pentru promovarea cauzei păcii și prieteniei între popoare. Aceasta este o condiție indispensabilă pentru înfăptuirea principiilor coexistenței pașnice, pentru dezvoltarea
nătate, prevederi și asigu
rări sociale; adminstrativă; 
pentru problemele de apă
rare și juridică s-au întru
nit în ședințe, continundu-și 
lucrările în legătură cu pro
iectele de legi incluse pe 
ordinea de zi a sesiunii.

In cursul după-amiezii, în 
continuarea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, au 
început dezbaterile la Expu
nerea cu privire la politica 
partidului și guvernului în 
problemele internaționale ac
tuale.

Au luat cuvîntul deputății Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Dumitru Balalia, prim-secrețar al 
Comitetului regional Plo
iești al P. C. R., Zaha- ria Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Suzana Gâdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, Ludovic Takacs și Gheorghe Stoica membri ai Consiliului 
de Stat, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, acad. Miron Ni- colescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. Petre Constan- tinescu-Iași, Anton Breitenho- fer. membru al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres* 

cooperării între state, pentru destindere internațională, pentru pre- întîmpinarea unui pou război.întreaga activitate internațională a țării noastre, relațiile pe care le desfășoară România cu toate statele lumii, se fundamentează pe respectarea dreptului fiecărui po
Deplin solidar cu lupta popoarelor pentru cucerirea 

și consolidarea independenței naționale, 
pentru progres economic și cultural

Una din problemele arzătoare ale relațiilor internaționale o constituie existența pe întinse regiuni ale globului a unui mare număr de țări rămase în urmă din punct de vedere economic și social ca urmare a îndelungatei dominații coloniale. Jefuirea bogățiilor naționale de către puterile imperialiste a împiedicat aceste popoare să-și dezvolte forțele de producție, industria, a- gricultura, știința, să-și asigure un nivel de viață material și spiritual ridicat, în timp ce în țările capitaliste avansate avuția națională a crescut continuu; această gravă inegalitate economică și socială continuă să se adîncească și azi. Viața arată că imperialismul, orînduirea capitalistă nu este în stare să asigure progresul rapid economic și social al țărilor slab dezvoltate. In fața a zeci de popoare care și-au dobîndit de curînd independența națională stă în prezent, ca obiectiv fundamental, dezvoltarea economică, socială și politică de sine stătătoare. Calea sigură pentru realizarea acestui deziderat fundamental este în primul rînd intensificarea eforturilor proprii, mobilizarea întregului potențial material și uman, concentrarea și unirea tuturor forțelor înaintate, progresiste ale fiecărei națiuni. Fără aceasta nu sînt de conceput consolidarea independenței naționale, accesul popoarelor respective la cuceririle științei moderne.Datorită insuficientei dezvoltări economice a acestor țări, forțele sociale promotoare ale progresului, și în primul rînd clasa muncitoare, sînt încă slabe atît din punct de vedere numeric, cît și al organizării lor, în unele locuri ele aflîndu-se abia la începutul procesului de formare. La aceasta se adaugă faptul că în multe zone din lume, ca urmare a dominației coloniale, au rămas o serie de probleme nerezolvate, pe care cercurile imperialiste caută să le folosească pen
Probleme internaționale de actualitate stringentă 

de care depind apărarea păcii și securității popoarelor 
Alaiuri de eroicul popor vietnamez

Stimați tovarăși,Situația care comportă în momentul de față cel mai grav pericol pentru pace, care îngrijorează în mod deosebit poporul român, opinia publică internațională, toate popoarele lumii, este continuarea războiului agresiv purtat de S.U.A. împotriva poporului vietnamez, intensificarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam — stat socialist, liber și suveran.După cum este știut, cu toate că au aruncat în luptă o jumătate de milion de soldați americani, un uriaș potențial militar tehnic, S. U. A. nu au reușit să înfrîngă voința poporului vietnamez, vitejia sa cu adevărat legendară, moralul său impresionant, eroismul cu care-și apără dreptul la libertate, patria, ființa națională. Războiul din Vietnam demonstrează cu putere că, în zilele noastre, un popor care-și a- pără cu tenacitate libertatea și independența națională, nu poate fi înfrînt. (Aplauze puternice). Lupta poporului vietnamez reprezintă o pildă însuflețitoare pentru toate popoarele care se ridică împotri-
• va imperialismului și colonialis

por de a-și hotărî singur soarta, pe neamestecul în treburile interne ale altor popoare, pe promovarea neabătută a principiilor independenței și suveranității naționale. Aceste principii pe care viața însăși le ridică la rang de deziderat suprem în relațiile dintre țările

tru a diviza și slăbi tinerele state independente, pentru a le învrăjbi unele împotriva altora, pentru a zădărnici unirea tinerelor națiuni în lupta împotriva imperialismului și dominației străine. întărirea unității și solidarității acestor popoare, întrajutorarea lor multilaterală reprezintă o cerință imperioasă pentru lichidarea oricăror forme de dominație imperialistă, pentru dezvoltarea de sine stătătoare.Partidele comuniste, forțele revoluționare înaintate au un rol important în lupta pentru dezvoltarea democratică și progresistă a tinerelor state independente. De a- ceea respingerea de către unele cercuri conducătoare a colaborării cu comuniștii sau cu alte forțe revoluționare slăbește capacitatea de luptă a acestor popoare, dăunează înfăptuirii aspirațiilor lor spre progres și o viață mai bună. Unirea eforturilor partidelor și forțelor progresiste este o condiție indispensabilă a înaintării acestor țări pe calea progresului, a dezvoltării lor independente. Un rol important în accelerarea mersului lor înainte îl poate avea sprijinul economic și tehnico-științific acordat de țările avansate pe baza respectării principiului suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne. In eforturile lor pentru progres împotriva dominației imperialiste, aceste țări găsesc un important sprijin în colaborarea multilaterală cu țările sistemului socialist mondial.Poporul român dezvoltă relații de colaborare prietenească cu aceste țări, nutrește o puternică simpatie față de cauza acestor popoare, își manifestă solidaritatea deplină cu lupta pe care o duc împotriva imperialismului și colonialismului, per.tru independență națională, pentru progres și prosperitate, este a- lături de ele în eforturile de apărare a cuceririlor lor revoluționare, democratice. Aceste senti

mului, care-și apără dreptul Ia viață.Poporul român, care și-a cucerit prin jertfe grele, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, dreptul la o viață liberă, înțelege și prețuiește din adîncul inimii lupta bravului popor vietnamez. întreaga națiune română își exprimă solidaritatea frățească cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, își manifestă hotărîrea de a ajuta poporul vietnamez pe plan material, politic și moral, pînă la cucerirea deplină a victoriei. (A- plauze).Continuarea războiului împotriva poporului vietnamez stîrnește dezaprobarea și protestul tot mai vehement al popoarelor, ale celor mai largi cercuri ale opiniei publice internaționale. Chiar din Statele Unite răzbat tot mai frecvent voci care își exprimă nemulțumirea față de intervenția în Vietnam, atrag atenția că aceasta nu aduce nimic bun poporului american, dăunând grav prestigiului său în lume și cer încetarea imediată a războiului.In aceste condiții România con

lumii, de premiză fundamentală a dezvoltării normale a raporturilor internaționale, capătă un tot mai intens teren de manifestare, se bucură de adeziunea tot mai multor țări, de sprijinul cercurilor largi ale opiniei publice mondiale. (A- plauze).

mente de sprijin și solidaritate ale poporului nostru își găsesc și își vor găsi în permanență reflectare consecventă în întreaga politică externă pe care o promovează statul nostru socialist. (Aplauze vii),Evoluția vieții internaționale confirmă realismul, viabilitatea și eficiența politicii de coexistență paș- > nică între state cu orînduiri sociale diferite. Coexistența pașnică nu înseamnă însă împăcare cu tendințele expansioniste, agresive ale imperialismului, acceptarea pretențiilor la dominație mondială ale a- cestuia, ci instaurarea unor relații de egalitate în drepturi între toate țările, care să asigure dezvoltarea de sine stătătoare a fiecărui popor, a fiecărei națiuni, Premiza fundamentală ă colaborării normale între țări cu orînduiri sociale diferite este respectarea strictă a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărît singur soarta, de a-și alege calea de dezvoltare inform propriei sale voințe și, o dată cu această, renunțarea categorică la folosirea forței ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase dintre state, la imixtiune în treburile interne ale altor țări. Numai respectarea strictă a acestor principii poate asigura dezvoltarea: normală a raporturilor între state independente și suverane, egale în drepturi. Realitatea cere tuturor parti-, A delor, oamenilor politici de răspundere să acționeze cu grijă pentru promovarea spiritului de înțelegere și colaborare între popoare.România va continua și în viitor să militeze cu, consecvență pentru dezvoltarea colaborării irnerrtțțio- nale, avînd convingerea că acțid- nînd astfel își va aduce contribuția la instaurarea unui climat de încredere și apropiere . între popoare — condiție fundamentală a salvgardării păcii și securității întregii omeniri. (Aplauze).

sideră necesar ca țările socialiste să-și unească eforturile pentru a ajuta poporul vietnamez, ca toate popoarele să-și ridice glasul pen- r tru a cere încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor Statelor Unite ale Americii asupra Republicii Democrate Vietnam, oprirea agresiunii. Poporul vietnamez trebuie lăsat să-și hotărască singur soarta, fără amestec din afară. Aceasta este o condiție indispensabilă pentru reglementarea problemei vietnameze, pentru stingerea focarului de încordare din această parte a lumii, încetarea războiului din Vietnam — problemă centrală a vieții internaționale — poate facilita găsirea unor soluții și pentru alte probleme internaționale în suspensie. De oprirea războiului din Vietnam depinde în prezent, după părerea noastră, îmbunătățirea continuă a climatului internațional, normalizarea și dezvoltarea relațiilor. între state, consolidarea păcii mondiale. (Aplauze).
(Continuare în numărul viitor)
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