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îs sesiunea extraordinara 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne. 
ășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
C.C. al P. M. R., membru al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a prezentat raport 
Situația internațională și politica externă 

a Republicii Populare Romîne“
n

Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
cu privire la situația internațională

și politica externă a Republicii Populare Romîne
Tovarăși deputați și 

deputate,
Actuala sesiune a Marii A- 

dunări Naționale este chema
tă să examineze situația in
ternațională și să dezbată 
problemele politicii externe a 
Republicii Populare Romîne. 
Ea va exprima poziția po
porului romîn față de aces
tea și în special față de 
problema dezarmării, cea mai 
importantă cerință a vieții in
ternaționale — înscrisă pe or
dinea de zi a apropiatei sesiu
ni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Convocarea în acest scop a 
organului suprem al puterii 
de stat subliniază marea în
semnătate pe care partidul și 
guvernul nostru o acordă vie
ții internaționale și îndeosebi 
problemei dezarmării. Este un 
izvor de forță al puterii popu
lare faptul că politica noastră 
externă se identifică cu cerin
țele și aspirațiile poporului, că 
ea se bucură de sprijinul activ 
al acestuia.

Marea Adunare Națională 
se întrunește la scurtă vreme 
după cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului, care a consfin
țit victoria deplină a socialis
mului în: țara noastră și a 
marcat intrarea în noua etapă 
ds dezvoltare a țării — etapa 
desăvîrșirii construcției socia
lismului. Poporul romîn a 
pășit cu hotărîre și elan la 
înfăptuirea programului de 
luptă și de muncă, ela
borat de Congres. Planul 
de șase ani. schița programu
lui de perspectivă oglindesc 
cu putere preocupările pașni
ce, constructive ale poporului 
romîn și marea lui încredere 
în viitor, în perspectivele pă
cii mondiale. Referindu-ne la 
industrie, temelia forței eco
nomice a țării, ea indică — 
vorbind în mod figurat — că 
în decurs de 6 ani vom făuri 
o Romînie de două ori mai 
puternică decît cea de as

Coexistența pașnică — necesitate 
jvitală pentru întreaga omenire 
| Creșterea continuă a forțe
lor sociale care militează pen- 
tru pace Și securitate interna
țională, pentru democrație și 
progres social este una din 
trăsăturile cele mai semnifi
cative ale situației interna
ționale. Aceasta își găsește cea 
mai puternică expresie în 
dezvoltarea impetuoasă a for. 
țelor Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări care fac parte 
din sistemul mondial socialist.

Succesele strălucite ale U- 
niunii Sovietice în toate do
meniile construcției comunis* 
mului, creșterea în linie as
cendentă a producției indus
triale și agricole însoțită de 
rapida și continua ridicare a 
nivelului de trai în țările care 
construiesc socialismul — toa
te aceste realizări în care se 
exprimă superioritatea socia
lismului exercită o influență 
determinantă asupra întregii 
țazvoltări contemporane, în
suflețind pe oamenii muncii, 
toate popoarele în lupta lor 
pentru independență, pentru 
o viață cu adevărat liberă și 
fericită.

Este caracteristic pentru fi
zionomia morală a celor două 
lumi — socialistă și capitalistă 
— că, în timp ce știința sovie
tică apropie clipa primei că
lătorii a omului în spațiul in
terplanetar, în Statele Unite 
ale Americii, așa cum mărtu
risesc înșiși autorii programu
lui american de cercetări cos
mice, se acordă prioritate e- 
forturilor spre realizarea sa- 
telituiui-spion.

Sîntem martorii elanului de 
nestăvilit al mișcării de eli
berare națională, care dărîmă 
ultimii piloni ai perimatului 
și odiosului sistem al colonia
lismului. Numai în acest an 
au aoărut pe harta lumii 14 
noi ’state ale continentului a- 
frican. Dintr-o rezervă a im
perialismului, popoarele care 
scutură lanțurile sclaviei de
vin o rezervă a forțelor păcii 
și progresului social. Promo
varea de către tinerele state 
independente afro-asiatice a 
unei politici de coexistență

șl restrînge posibilitățile for* 
țelor agresiunii.

Evenimentele actuale spul
beră legenda creată în marile 
metropole occidentale că po
poarele înrobite obțin inde
pendența din mărinimia colo
nialiștilor. în realitate, inde
pendența este rezultatul lup
tei pline de jertfe duse vreme 
îndelungată de popoarele care 
au sfărîmat lanțurile sclaviei 
coloniale. Nenumărate fapte 
arată că chiar după procla- 
marea independenței de stat, 
colonialiștii caută pe toate 
căile, inclusiv prin agresiune 
directă, să sugrume libertatea 
noilor state. Cînd poporul 
congolez a arătat că înțelege 
să se bucure de o indepen
dență reală, foștii stăpînitori 
au pornit, cu sprijinul aliați- 
lor lor din N.A.T.O., o acțiu 
ne militară împotriva inde
pendenței șî integrității tine
rei Republici Congo. Pactul 
N.A.T.O. pe care conducătorii 
occidentali nu ostenesc în a-1 
descrie ca un „pact defensiv** 
și-a arătat în fața lumii în
tregi caracterul său agresiv, 
îndreptat nu numai împotriva 
statelor socialiste, dar și îm
potriva mișcării de eliberare 
din colonii și țări dependente. 
S-a dovedit însă, încă o dată, 
că în zilele noastre operațiu
nile coloniale de „pacificare" 
sînt pînă la urmă sortite eșe
cului. Poporul romîn salută 
lupta eroică a poporului con
golez și a celorlalte popoare 
africane care-și apără cu un 
curaj admirabil dreptul la o 
viața independentă. (Aplauze).

Pe continentul american, în 
America Latină, socotită de 
mai bine de un secol „curtea 
dosnică a Statelor Unite", pa- 
trioții Cubei conduși de Fidel 
Castro au rupt lanțurile asu
pririi și au desfășurat larg 
steagul luptei pentru indepen
dență șj progres social. Sin- 
tem alături de poporul Cubei, 
care respinge cu hotărîre șan
tajul, actele de agresiune eco
nomică și amenințările impe
rialismului. (Aplauze)

f____ _  . Lupta popoarelor pentru cu-
pâșnică lărgește „zona păci’i"2 cerirea și consolidarea in de-

tăzi. iar peste 15 ani — 
de 26 de ori mai puternică 
decît cea dinainte de război. 
Iată planul de „cuceriri** și 
„expansiune" pe care ni l-am 
pus în față și pe care-1 vom 
înfăptui cu armele păcii ! 
(Aplauze puternice).

Asigurarea viitorului lumi
nos al patriei reprezintă o- 
bicctivul primordial al politi
cii externe a statului nostru. 
Congresul al Ill-lea al parti
dului a definit cu claritate po- 
litica externă promovată de 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și de Guvernul Republicii 
Populare Romîne, politică de 
fermă apărare a păcii.

La temelia politicii externe 
a statului nostru s-a aflat și 
se află prietenia și alianța in
destructibilă cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări ale 
lagărului socialist. Coeziunea 
și unitatea lagărului socialist 
reprezintă chezășia apărării 
păcii, garanția victoriei politi
cii de pace și securitate inter- 
națională (Aplauze).

în strinsâ unire cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, Re
publica Populară Romină mi
litează activ pentru micșora
rea încordării internaționale, 
pentru promovarea principi
ilor de coexistență pașnică, 
pentru zădărnicirea oricăror 
uneltiri ale cercurilor impe
rialiste agresive, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale și statornicirea unei 
păci trainice în lume. Această 
politică corespunde interese
lor vitale ale poporului romîn, 
intereselor forțelor păcii și 
progresului de pretutindeni. 
Ea nu este dictată de conside
rente de conjunctură, ci este 
o orientare politică perma
nentă, luminată de farul învă
țăturii marxist-leniniste, fun
damentată pe aprecierea ști
ințifică a raportului de forțe 
și a tuturor factorilor care 
influențează mersul eveni
mentelor pe arena internațio
nală. 

pendenței are un reazem sigur 
în țările puternicului lagăr 
socialist

Noi considerăm ca un fac
tor de mare importanță al 
vieții internaționale faptul că 
o serie de state nesocialiste 
cum sînt India, Indonezia, 
Birmania, Ceylon și altele duc 
o politică de pace și de nepar- 
ticipare la blocurile militare 
occidentale. Apărindu-șj inde
pendența și drepturile suve
rane, un număr crescind de 
state din Asia, Africa și A- 
merica Latină ajung la o po
ziție comună cu statele socia
liste in problemele mari ale 
războiului și păcii ca și in alte 
probleme esențiale ale vieții 
internaționale. De aceea intre 
statele socialiste și noile sute 
independente s-au creat și se 
dezvoltă legături trainice, 
multilaterale.

Importante deplasări în di
recția sprijinirii eforturilor 
spre destindere internațională 
s-au produs și in opinia publi
că din țările occidentale. Oa
meni politici influenți, mun
citorii, partizanii mișcării pen
tru pace, diferitele organizații 
pentru interzicerea armelor a- 
tomice din țările apusene se 
pronunță din ce în ce mai 
hotărît pentru schimbarea 
cursului actualei politici de 
încordare și de război rece.

Zi de zi evenimentele de pe 
arena internațională confirmă 
justețea aprecierilor Declara
ției Consfătuirii ’ de la Mosco
va și Manifestului Păcii din 
1957, bazate pe teza că in e- 
poca noastră forțele care lup
tă pentru pace au crescut atit 
de puternic incit s-a creat po
sibilitatea deplină a preîntim- 
pinării războiului mondial. A- 
ceastă posibilitate se poate 
transforma în realitate nu din 
cauză că imperialismul și-ar 
fi schimbat natura și ar fi re
nunțat la planuri războinice, 
ci din cauză că raportul de 
forțe pe arena mondială s-a 
schimbat în favoarea forțelor 
păcii, democrației și socialis
mului și că acest proces se 
accentuează tot mai mult.

De cea mai mare însemnă
tate în determinarea deplasă
rilor din opinia publică au fost 
și sînt eforturile neobosite de
puse de U.R.S.S, pentru îm
bunătățirea climatului interna
țional, spiritul de inițiativă al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și al guvernului 
sovietic în frunte cu tovarășul 
Hrușciov în promovarea co
existenței pașnice, fermitatea 
cu care dejoacă manevrele a- 
depților încordării, perseve
rența cu care militează pentru 
unirea forțelor păcii. (Aplauze 
puternice). Comentatori occi
dentali și lideri politici recu
nosc că inițiativele diplomatice 
ale Uniunii Sovietice sînt ace
lea care dau tonul în viața in
ternațională.

Datorită luptei perseverente 
a Uniunii Sovietice, a celorlal

te țări ale lagărului socialist 
și a altor state iubitoare de 
pace s-au. obținut unele rezul
tate pozitive în direcția des
tinderii în viața internațională- 

Față de aceste rezultate Și 
de perspectivele deschise, cele 
mai reacționare grupări ale 
burgheziei monopoliste și ale 
cercurilor militariste din Sta
tele Unite ale Americii au dez
lănțuit o ofensivă susținută 
pentru a anihila roadele efor
turilor îndreptate spre destin
dere și a înrăutăți climatul 
internațional.

Trimiterea avioanelor ameri
cane de spionaj în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice, tor
pilarea întîlnirii șefilor guver
nelor celor patru puteri, în 
care omenirea și-a pus mari 
speranțe, zădărnicirea tratati
velor în problema dezarmă
rii sînt expresii ale orientă
rii cercurilor conducătoare a- 
mericane spre subminarea pă
cii. Aceste acțiuni au fost în
soțite de o nouă intensificare 
a cursei înarmărilor și a mă
surilor militariste în cadrul 
N.A.T.O.

Poporul romîn, ca șl cele
lalte popoare iubitoare de pa
ce, urmărește cu vigilență mă
surile îndreptate spre accele
rarea remilitarizării Germaniei 
occidentale. încercarea de a 
ascunde de ochii lumii com
plotul • înarmării atomice a 
R. F. Germane a fost des- 
conspirat de înșiși genera
lii vest-germani. Prin „Memo
randumul" comandamentului 
Bundeswehrului, căruia guver

nul de la Bonn i-a dat în mod 
public aprobarea, foștii gene
rali naziști cer — într-o for
mă ultimativă — înzestrarea 
armatei vest-germane cu toa
te armele, inclusiv arma ato
mică. Caracterul militarist, a- 
gresiv al cercurilor revanșar
de de la Bonn apare acum 
într-o lumină și mai evidentă.

Interesele păcii în Europa 
cer să se ia măsuri energice 
pentru prevenirea primejdiei 
militarismului german. Țara 
noastră sprijină cu hotărîre 
poziția justă a Uniunii Sovie
tice și a Republicii Democrate 
Germane, care se declară pen
tru încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, pentru nor
malizarea situației din Berli
nul occidental, ca o cale si
gură spre lichidarea rămășițe
lor războiului și întărirea 
securității in Europa. (Aplau
ze).

Acțiunile provocatoare ale 
militariștilor, ale patronilor 
marilor monopoluri de arma
mente, politica războiului rece 
și a cursei înarmărilor nu au 
adus și nu pot aduce Statelor 
Unite decît un eșec după altul.

Evenimentele din Coreea de 
Sud, Turcia, Japonia, Laos, 
desfășurate ca într-o reacție în 
lanț, arată falimentul politicii 
„de pe poziții de forță". Toc
mai datorită acestei politici 
numeroși comentatori și lideri 
politici americani apreciază că 
niciodată în decursul secolului 
nostru prestigiul și autoritatea 
Statelor Unite ale Americii nu 

au ajuns la un nivel atît de 
cobor ît.

Neliniștea stîmită chiar în 
sînul aliaților occidentali de 
caracterul aventurist al poli
ticii imprimate de militariș- 
tii de la Pentagon, curentul 
care se dezvoltă într-o serie 
de țări participante la blocurile 
agresive de a se elibera de 
riscurile acestei politici, pro
testele oficiale ale guvernelor 
respective împotriva folosirii 
bazelor de pe teritoriul lor în 
scopuri provocatoare — iată 
cîteva din roadele pe care le-a 
cules Washingtonul în urma 
acțiunilor sale recente.

Numai oameni care și-au 
pierdut mințile pot împinge 
astăzi lucrurile spre un război 
catastrofal. Tehnica militară a 
ajuns în zilele noastre la un 
asemenea nivel încît un con
flict militar în care s-ar fo
losi armele rachetă și bombele 
nucleare ar aduce omenirii 
jertfe, distrugeri și calamități 
incomparabile cu cele din tre
cutele războaie.

In epoca noastră coexisten
ța pașnică a devenit o nece
sitate vitală pentru întreaga 
omenire. Altă alternativă re
zonabilă nu există pentru nici 
un stat.

încă cu mulți ani în urmă, 
marele Lenin a arătat cu clar
viziunea lui genială linia de 
evoluție a fenomenelor pe tă- 
rîm militar pe care le trăim 
azi. Tehnica modernă — spu
nea el — contribuie în prezent 
tot mai mult la caracterul dis
trugător al războiului. Va veni 
o vreme cînd războiul va de
veni atît de distrugător încît 
în general el va deveni impo
sibil-

Această previziune a lui Le
nin capătă o deosebită actua
litate în vremea noastră Fap
tul că superioritatea în do
meniul armelor celor mai mo
deme nu este de partea for

Ședința
Mart! 30 august s-au des

chis lucrările sesiunii extraor. 
dinare a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne.

Deputății au primit cu pu
ternice aplauze pe conducăto
rii partidului și statului.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica. Gheorghe Apostol. E- 
mi| Bodnăraș, Petre Borilă, 
N'icolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghlci, Alexandra Moghio- 
roș, Dumitra Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dai ea, Ale
xandra Birlădeanu.

In loja din stingă incintei 
au luat loc tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, Anton Moi- 

țelor agresiunii constituie un 
factor important de preîntîm- 
pinare a războiului. (Aplauze).

Dacă ațîțătorii la război s-ar 
lansa într-o aventură milita
ră, popoarele ar pune capăt 
pentru totdeauna sistemului 
capitalist generator de răz
boaie și suferinți pentru în
treaga omenire.

Noi sîntem convinși de su
perioritatea socialismului în 
toate domeniile. Considerăm 
însă că terenul pe care trebuie 
să ne întrecem cu capitalis
mul este nu războiul nuclear, 
ci producția de bunuri mate
riale, știința, cultura și arta, 
tot ceea ce poate înnobila și 
înfrumuseța viața omului.

Socialismul nu are nevoie 
să fie impus pe calea armelor, 
prin război. El va triumfa 
prin forța exemplului viu, 
prin ajungerea și depășirea 
din punct de vedere economic a 
celor mai avansate țări capita
liste, prin marile avantaje ale 
sistemului socialist, prin pilda 
pe care o va oferi tuturor po
poarelor înaltul nivel de trai 
și de cultură al oamenilor în 
socialism și comunism. (Aplau
ze puternice).

Iată esența politicii noastre 
de coexistență pașnică.

Statele socialiste militează 
pentru coexistență pașnică nu 
pentru că ar fi lipsite de for
ță și de nervi tari, ci pentru 
că acest principiu este singu
rul conform cu caracterul u- 
manist și nobil al concepției

Dezarmarea generală și totală — 
sarcină urgentă și realistă

Tovarăși,

Poporul romîn consideră 
problema dezarmării ca pro
blema cea mai importantă, 
problema-cheie a vieții inter- 

din ziua de 30 august
sescu, Mihail Ralea, Gheorghe 
Stoica și ceilalți membri ai 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești. Au fost de față condu
cători ai instituțiilor centrale, 
al organizațiilor obștești, frun
tași in muncă din întreprin
derile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști ro- 
mini și corespondenți ai pre
sei străine.

Tovarășul Constantin Pirvu. 
lescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a deschis 
lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate or

comuniste despre lume și so
cietate.

Evenimentele de la Paris din 
luna mai au demonstrat pute
rilor occidentale că politica de 
coexistență pașnică, de destin
dere și de negocieri dusă de 
Uniunea Sovietică, de lagărul 
socialist, nu are nimic de-a 
face cu slăbiciunea. Poziția 
demnă și hotărîtă a tovarășu
lui Hrușciov la Paris a trezit 
la realitate pe conducătorii oc
cidentali, făcîndu-i să pricea
pă că negocieri fructuoase cu 
Uniunea Sovietică se pot duce 
numai pe bază de egalitate, pe 
baza respectării reciproce a in
tereselor fiecărui stat. (Aplau- 
ze puternice).

Experiența întregii perioade 
istorice de la crearea primului 
stat socialist, Uniunea Sovie
tică — perioadă în care au a- 
păruț noi state socialiste —* 
demonstrează cu prisosință că 
ori de cite ori în preajma 
tratativelor sau la masa tra
tativelor a existat o înțele
gere realistă a situației din 
partea puterilor occidentale, 
s-au putut realiza acorduri 
internaționale reciproc a- 
vantajoase și de mare însem
nătate pentru pacea și secu
ritatea internațională.

Este limpede că negocieri 
fructuoase terminate cu acor
duri internaționale sînt posi
bile și pe viitor dacă din 
partea puterilor occidentale 
se va manifesta o apreciere 
lucidă a situației.

naționale. Rezolvarea ei nu 
este și nu poate să rămînă 
un simplu deziderat; istoria 
a pus-o la ordinea de zi ca o

l
1 (Continuare în pag. 2-a) *

dinea de zi, care cuprinde un 
singur punct: „Situația inter
națională șl politica externă 
a Republicii Populare Ro
mîne".

Primit cu puternice aplau
ze, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., membru al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a prezentat rapor
tul : „Situația internațională 
și politica externă a Repu
blicii Populare Romîne".

Lucrările sesiunii continuă. 
. *
In cursul zilei de marți, Co

misia de politică externă a 
Marii Adunări Naționale s-a 
întrunit în ședință de lucru.

(Agerpres)

Aspect de Io lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale.
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Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

sarcină vitală, urgentă, ți — 
trebuie subliniat — realistă.

Este o monstruozitate ca în 
epoca noastră, epocă de mari 
descoperiri ale geniului uman, 
capabile să ridice umanitatea 
pe noi culmi ale progresului 
ți civilizației, sume fantastice, 
resurse, energii umane uria
șe să fie irosite pentru pre
gătirea unui război pustii
tor. De aceea popoarele cer 
să înceteze cursa înarmărilor, 
să fie înfăptuită dezarmarea 
generală și totală.

Necesitatea dezarmării a de
venit atît de evidentă, cerin
ța popoarelor de a o înfăptui 
atît de viguroasă, încît nici o 
tară, nici un guvern nu mai 
poate nega însemnătatea și 
urgența problemei. Aceasta 
s-a reflectat în adoptarea 
unanimă de către Organizația 
Națiunilor Unite a Rezoluției 
privitoare la dezarmarea ge
nerală șî totală — idee care 
a stat la baza propunerilor 
prezentate la Organizația Na
țiunilor Unite, în septembrie
1959 de către guvernul sovie
tic.

Criteriul hotărîtor în mate
rie de dezarmare, ca de alt
fel în orice domeniu, sînt 
faptele. Uniunea Sovietică, 
țările socialiste au însoțit 
propunerile lor de dezarmare 
cu măsuri concrete. Este cu
noscut că în ultimii ani ță
rile participante la Tratatul 
de la Varșovia, printre care 
și Romînia, preocupînd’j-se în 
permanență de asigurarea ca
pacității de luptă a forțelor 
armate si înzestrîndu-le cu 
tot ce este necesar pentru a 
da riposta cuvenită oricărui 
agresor, au redus totodată în 
mod unilateral efectivele ar
matelor și cheltuielile milita
re, îndreptînd numeroase fon
duri spre sectoare productive 
ale economiei și trimițînd pe 
ostașii demobilizați pe frontul 
industriei, agriculturii sau 
culturii.

Aceste măsuri ale statelor 
socialiste, menite a crea con
diții favorabile negocierilor 
de dezarmare n-au fost ur
mate de nimic asemănător în 
Statele Unite ale Amerieii și 
în celelalte state occidentale. 
Dimpotrivă, Ministerul de 
Război al Statelor Unite ale 
Amerieii a anunțat că guver
nul american va spori în
1960 alocațiile militare la 41,5 
miliarde dolari. „Aceasta — re
latează agenția United Press 
International — este o cifră 
record pe timp de pace si ea 
depășește cu 500 milioane de 
dolari proiectele din ianuarie 
ale președintelui Statelor 
Unite ale Amerieii".

Dar cum se pot împăca 
măsurile de înarmare luate 
la Washington cu declarațiile 
reprezentanților americani la 
Geneva și la New York că 
Statele Unite ar dori dezar
marea ?

Propunînd și susținind pro
gramul de dezarmare gene
rală și totală, țările socialiste 
au arătat că sînt gata să 
meargă în întimpinarea ce
leilalte părți. Se știe că gu
vernul. sovietic, de comun a- 
cord cu guvernele celorlalte 
țări socialiste, și-au modifi
cat la 2 iunie propunerile 
inițiale de dezarmare, finind 
seama de unele puncte de 
vedere exprimate de guver
nele occidentale, în special 
de guvernul francez. Noile 
propuneri au inclus cererea 
președintelui de Gaulle de a 
se începe dezarmarea cu dis
trugerea mijloacelor de trans
portare la țintă a armei nu
cleare. Cînd aceste propuneri 
au venit însă în discuția Co
mitetului celor zece, ele nu 
au fost susținute nici măcar 
de delegatul francez, d-1. Ju
les Moch. După ce în Comi
tetul celor zece el a adoptat 
aceeași poziție negativă ca și 
delegatul american, la 15 au
gust în ziarul „New York Ti
mes- dl. Moch a publicat un 
articol în care cerind Occi
dentului să-și revizuiască po
ziția, spunea: „Trebuie să în
vățăm să înlăturăm vechile 
idei și să nu fim prizonierii 
lor, să recunoaștem concesiile 
făcute de partea opusă și să 
răspundem cu măsuri cores
punzătoare". Este o părere în
țeleaptă : dar de ce nu a pro
cedat reprezentantul Franței 
potrivit acestei păreri în 
cursul tratativelor de la Ge
neva ? Dacă un asemenea 
punct de vedere ar călăuzi 
partea occidentală, tratativele 
ar progresa incontestabil.

Din păcate, propunerile a- 
mericane din 27 iunie n-i sînt 
un indiciu încurajator. Esen
ța lor este aceeași cu a pro
punerilor prezentate si sus
ținute de partea occidentală 
la Geneva ; control fără de
zarmare. Acest plan nu pre
vede măsuri concrete de de
zarmare, ci doar măsuri pri
vind instituirea controlului 

asupra armamentului, studii 
tehnice sau alte măsuri care 
n-au nimic comun cu lichida
rea armelor.

Singura concluzie logică pe 
care putem s-o tragem este 
aceea că Statele Unite au 
conceput negocierile de dezar
mare doar ca un paravan în 
spatele căruia să continuie 
cursa înarmărilor pentru a 
înșela popoarele. De aceea, 
țările socialiste din Comitetul 
celor zece, inclusiv Romînia. 
au hotărit să întrerupă lucră
rile Comitetului și să trans
fere discutarea chestiunii de
zarmării organului compe
tent, Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite.

Justețea acestei hotărîri a 
fost pe deplin confirmată. 
Lipsită de paravanul nego
cierilor, politica cursei înar
mărilor dusă de Statele Unita 
ale Amerieii și de celelalte 
puteri occidentale a apărut 
deschis în fața opiniei pu
blice. Că acest lucru ii supără 
pe conducătorii americani o 
arată agitația febrilă în jurul 
convocării Comisiei Dezarmă
rii a Organizației Națiunilor 
Unite și încercarea lor neiz
butită de a se elibera de răs
punderea pentru eșecul nego
cierilor.

Noi considerăm că lucrurile 
nu pot rămîne in impasul in 
care au fost aduse de pi tenie 
occidentale. Fără a subestima 
greutățile și piedicile exis
tente în calea unui acord de 
dezarmare generală si totală, 
noi credem că oncit de «e- 
rioase ar fi aceste dificultăți 
ele pot fi învinse, dacă și pu
terilor occidentale vor da do
vadă de luciditate și realism.

Programul dezarmării gene
rale și totale, preconizat de 
Uniunea Sovietică și rjsținut 
cu hotărîre de tara noastră Și 
de toate țările socialiste, co
respunde telului urmărit de 
toate popoarele - lichidarea 
definitivă a războiului din 
viața societății prin lichida
rea a înseși mijloacelor de 
purtare a lui.

Cit privește insistența pu
terilor occidentale de a se în
cepe dezarmarea cu imobili
zarea controlată a rachetelor 
balistice intercontinentale, sco
pul urmărit este evident pen
tru oricine. Doar toată lumea 
știe că Uniunea Sovietică are 
un avans considerabil in acest 
tip de rachete. Numai mă
suri de dezarmare care să 
acționeze în avantaynî egal ș» 
reciproc al ambelor părți pet 
asigura pacea și securitatea 
internațională.

In legătură cu problema 
controlului, folosită multă 
vreme de puterile occiden
tale ca un pretext pentru a 
ocoli și amina măsurile de de
zarmare propriu-zise, trebuie 
spus că statele socialiste sînt 
interesate în cel mai ’nalt 
grad de a se asigura ca pre
vederile unui tratat de dezar
mare generală și completă să 
fie scrupulos aplicate ; doar 
Statele Unite întrețin baze 
militare la granițele țărilor 
socialiste și nu invers ; doar 
avioanele americane încalcă 
spațiul aerian al acestor țări 
și nu invers.

Tocmai de aceea noi che
măm puterile apusene la ela
borarea de comun acord a 
unul sistem de control inter
național, efectiv și riguros.

Chestiunea principală In 
problema controlului este : ce 
să se controleze ? înarmările 
— așa cum propune în perma
nentă partea occidentală ? Dar 
aceasta nu ar micșora nici cu 
un cartuș stocurile de arme, 
ba dimpotrivă, ar stimula 
cursa înarmărilor. Controlul 
asupra înarmărilor echivalea
ză cu culegerea de informații 
militare sau. In bună limbă 
romînească, cu spionajul mili
tar care — după cum se știe — 
servește la pregătirea războiu
lui și nu la consolidarea pă
cii. Poziția statelor socialiste 
este clară : nici oontrol fără 
dezarmare, nici dezarmare 
fără control, ci un control in
ternational strict asupra fie
cărei măsuri de dezarmare, 
astfel ca atunci cînd dezarma
rea va fi completă și contro
lul să fie general. (Aplauze). 
In acest sens, planul sovietic 
prevede măsuri detailate ; in 
schimb cei care invocă mereu 
tema controlului n-au prezen
tat de fapt un plan de control 
internațional, și n-au făcut-o 
din simplul motiv că aceasta 
i-ar sili să precizeze ce anume 
măsuri de dezarmare urmează 
a fi supuse controlului interna
țional. Iar acesta este exact 
lucrul de care ei se feresc cu 
cea mai mare grijă.

Sesiunea Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Uni
te oferă cadrul adecvat pen
tru reluarea discuției, pentru 
abordarea serioasă și adîncă 
a problemei dezarmării și 
pentru luarea unei hotărîri co
respunzătoare- In ce-1 privește, 

guvernul romîn va acționa 
pentru ca dezbaterea să se des
fășoare tocmai în acest spirit 

Ne exprimăm convingerea 
că Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite va 
acționa astfel incit să răspun
dă așteptărilor popoarelor, 
care doresc nu discuții de dra
gul discuțiilor, ci măsuri efec
tive în înfăptuirea concretă a 
programului dezarmării gene
rale și totale.

Adversarii dezarmării se vor 
strădui și de aci înainte să 
bage bețe în roate tratativelor 
de dezarmare. Militariștilor 
înrăiți, maniacilor atomici le 
vine greu să conceapă lumea 
de astăzi altfel decît în ter
meni militari, după cum pro
fitorii cursei înarmărilor nu 
se pot consola cu gîndul că ar 
putea seca izvorul celor mai

Acțiuni concrete în scopul 
îmbunătățirii climatului 

internațional
Tovarăși

Partidul și guvernul nostru 
consideră că a-dera-ea la prin- 
cipiul negocierilor ca și la ce
lelalte principii ale coexisten
ței pașnice trebuie să fie sus
ținută de acțiuni eoocrete. de 
initiative, de o luptă consec
ventă pentru triumful <oc In 
viața tatoraapoaalâ.

Coexistența, dezarmarea, re
zolvarea preblemetoe linji-ca- 
se pot fi obținute numai pe 
baza unei activități permanen
te care să ducă la înlătura
rea obstacolelor <tn calea nor
malizării și îmbunătățirii cb- 
matului ::r.emați<mal

Pornind de la aceste rtrri- 
derente, guvernul romîn a ma
nifestat inițiativă și perseve
rență în rezolvarea litigiilor 
cu țări capitaliste, atît In do
meniul politico-diplomatic, cit 
și în domeniul economie șî 
cultural.

Up exemplu concret C con
stituie rezolvarea litigiilor fi
nanciare cu Grecia. Elveția. 
Franța, Statele Unite și alte 
țări. în toate cazurile cînd am 
întimpinat la partenerii no»tri 
de negocieri bunăvoință și do
rința de a trata pe baza res
pectării intereselor reciproce 
și a egalității in drepturi, noi 
am răspuns in același spirit

în cadrul inițiativelor de 
politică externă pe linia co
existenței yș-ce. «aninai 
roBdn a acordat atot-na cuve
nită promovăm bmescr reua- 
tii eu statele dm cadrul acoe: 
noastre geografice.

Ne-am străduit — și cred tă 
Intr-o bună măsură am izbu
tit — să rezo văm un șir de 
probleme in suspensie »i să 
dezvoltăm relații de colabora
re cu statele dm apropierea 
noastră care au ormdmit so
ciale diferite.

Ne-au preocupat si ne preo
cupă in mod deosebit relaț-.le 
pașnice ntre țările dm Pe
ninsula BalcanicA Guvernul 
romîn depune mari eforturi 
pentru a promova intre sta
tele din sud-estul Europei re
lații de bună vecinătato și de 
co abonare mult laterală pen
tru a crea astfe în Ba. cam o 
rocă a păcii in care să nu e- 
xiste arme de distrugere la 
masă, rampe de lansare a ra
chetelor șt baze militare stră
ine

Ecou! decaebit de favorabil 
pe care propunerile noastre 
l-au avut îs țările balcanice, 
adeziunea pe care și-au dat-o 
majoritatea guvernelor din a- 
ceastă regiune precum șl 
cercuri largi ale opiniei pu

In salo Marii Adunări Naționale.

fabuloase profituri. în zilele 
noastre, însă, cuvîntul hotări- 
tor nu le mai aparține lor, ci 
popoarelor însetate de pace 
trainică.

Stă în puterea popoarelor nu 
numai să preîntîmpine răz
boiul, ci să și asigure făurirea 
unei societăți fără arme, fără 
războaie. Iată o perspectivă 
capabilă să însuflețească, să 
dinamizeze și să unească in
tr-un front larg toate forțele 
iubitoare de pace. (Aplauze 
prelungite.)

Republica Populară Romînă 
va sta și de aci înainte în pri
mele rinduri ale luptei pentru 
promovarea coexistenței paș
nice și a dezarmării generale 
și complete, suprema garan
ție că relațiile de coexistentă 
pașnică vor fi pe deplin res
pectate.

blice din Grecia și Turcia e- 
rată că colaborarea multilate
rală mterbalcanică este cerută 
de interesele popoarelor din 
această regiune și corespunde 
unei necesități obiective.

Nu încape îndoială că. dacă 
va exista bunăvoință recipro
că. diferendele dintre unele 
țări balcanice vor putea găsi 
soluții corespunzătoare Așa 
cum am mr arătat in re
petate rinduri. rea-tarea 
propunerilor RepubLez Popu
lare Remize ar ușura si 
ar grăz-. netn-deo* adopta
rea uacc astfel de soluții. O 
atitudme fa-aorari.l a guver-

grec și turc față de pro-

c-cnua al tuturor țărilor bal
canice șt a! păcii generale.

După cum se sue. mittanva 
noastră nu a avut ecoul cu
venit la fostul guvern ture 
cortoue de Mesderes. care pro
mova ca mult zel politica răz- 
bot ului rece Noul r- vem turc, 
de sub ccocucses generalului 
G ursei, a proclamat ta poe
tica sa externă necesitatea re- 
.at lor de colaborare cu toate 
țările și îndeosebi cu cele ve- 
ciae Aoreerem ta mod poame 
a-mastă declarație si sperăm 
că ea se va —artrierta prac-

—ier-

Este ta.-e curwscut că ta- 
tr-un trecui no '.'uia- înde
părtat acea balcano-admat.că 
a iest un permanent focar de 
cocfixrto și de neliniște iz Eu
ropa De atunci multe s-au 
schimbat insă in această aocă. 
ca șt ta întreaga lume Noi 
considerăm că ac există con
diții favorable pentru ca in
tre popoarele care locuiesc în 
aorta baloane-admarică să se 
staxxmceevcă și să se dezvol
te relații de pace, prietenie, 
bună vecinătate, schimburi de 
valori matena-e și spirituale 
însăși viața, rezultatele obți
nute piuă acum te dezvolta
rea relațiilor dintre țările a- 
caatot acne, demons trează rea
lismul și justețea propuneri
lor noastre.

Sixteen convinși că înfăptui
rea colaborăm regionale in 
aoea bajcano-adriancă. ca și 
te alte zone ale Europei ar a- 
duce un aport important la 
cauza păci și securității și ar 
constitui totodată un exemplu 
folositor pentru colaborarea 
rodnică Intre state cu orinduiri 

sociale diferite din alte regi
uni ale lumii.

Tocmai aceasta a determi
nat guvernul romin să pro- 
pună înscrierea pe ordinea de 
zi a apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite a unui punct 
„Acțiuni pe plan regional In 
vederea îmbunătățirii relați
ilor de bună vecinătate dintre 
state europene apartinînd u- 
nor sisteme social-politice di
ferite".

Este deosebit de necesar ca 
în regiunile în care cele două 
sisteme social-politice diferite 
— capitalism și socialism — 
vin în contact direct sau a- 
Fropiat, să se ia măsuri pen
tru eliminarea încordării și 
pentru îmbunătățirea relați
ilor dintre statele respective.

Noi am considerat și consi
derăm că. așa cum rezultă și 
din principiile Chartei Orga
nizației Națiunilor Unite, deo- 
sec rea dintre sisteme social- 
politlce nu trebuie să consti
tuie o sursă de conflicte mi
litare între state. Socotim că 
este de datoria Organizației 
Na-.unilor Unite, ca organi
zație menită să apere pacea 
și securitatea internațională, 
să recomande statelor aparți- 
ntad diferitelor sisteme să fa
că totul pentru a dezvolta re
lații de bună vecinătate, a re- 
aoiva problemele litigioase pe 
cale pașnică, a promova rela
ții de coexistență.

Țînlnd seama că Europa a 
fost continentul unde au iz- 
tacnit cele două războaie 
mondiale care au cauzat ome
nim atitea dezastre și suferin
țe și că Europa joacă un rol 
de cea mai mare însemnătate 
ta viața internațională, este 
Impede că asemenea acțiuni 
de întărire a păcii între state
le europene ar avea o mare 
taftaențt pozitivă asupra pă
ci generale.

Guvernul romîn își exprimă 
rțsrar.ța că inițiativa sa în
dreptată ta această direcție 
va găr. înțelegerea și spriji
nul statelor europene și al tu- 
r-.-ec statelor membre ale Or- 
ga~ zarei Nav-j-iior Unite, la 
arg-j-ea a 13-a a Adunării 
Grrerato

rile care fac parte din Organi
zația Națrunujoc Unite vor 
Primi in mod favorabil și o 
altă -inițiativă a Republicii 
Popiulare Romîne: înscrierea 
pe ordinea de zi a apropiatei 
sesiuni a Organizației Națiu
nii tr Umto a problemei: -Ma
sări pestra promovarea în 
rindazile tiaeresului a Meilor 
păcii, respectului reciproc și 
ta’eiegerii intre popoare".

Propimînd acest punct, noi 
am pornit de ia ideea că Or
gan za tta Națiunilor Unite 
poete r trecute să joace un 
însemnat rol pcrittv în pro
movarea unei educații a tinerei 
generata bazată pe ideile 
coex ster.tei “-sri-ee. Pe 0X1- 
dartnarea spiritului militarist, 
a uzez rasiale și naționale si a 
oricăror forme de propagandă 
războinică.

De educația care se dă ti- 
nertului de astăzi, chemat ta- 
tr-un viitor așmopiat să con
ducă societatea, depinde ta 
mare măsură dacă eforturile 
depuse pentru a apăra gene
rațiile viitoare de ororile răz

boiului vor fi încununate de 
succes. (Aplauze).

Tovarăși,

Promovînd consecvent prin
cipiile coexistenței pașnice gu
vernul romîn a dezvoltat re
lațiile politice, economice 5> 
culturale cu state capitaliste 
mari și mici.

Noi prețuim legăturile tra
diționale de prietenie care 
leagă poporul romîn și po
porul francez și depunem e- 
forturi pentru lărgirea în di
ferite domenii de activitate a 
colaborării dintre țările noas
tre. In relațiile dintre Franța 
și Republica Populară Romî
nă s-au înregistrat uțiele pro
grese ; schimburile de delega
ții parlamentare, încheierea 
unui nou acord economic în 
curs de aplicare, reglementa
rea schimburilor culturale, 
inaugurarea liniei aeriene di
recte București-Paris sînt 
semnele unei evoluții pozitive 
a relațiilor noastre. Se dez
voltă de asemenea în mod fa
vorabil relațiile noastre cu 
Italia, Austria, Elveția și alte 
state europene. Apreciem că 
există bune perspective ca a- 
ceste relații să se dezvolte șî 
pe viitor în mod rodnic, pe 
bază de interese reciproce și 
respect mutual.

Poate ti remarcată o dez
voltare a legăturilor dintre 
Republica Populară Romînă 
și Statele Unite ale Amerieii. 
In urma tratativelor desfășu
rate nu de mult la Washing- 
ton, odată cu încheierea acor
dului privind soluționarea 
problemelor financiare liti
gioase, a fost semnată o de
clarație comună care deschide 
perspectiva extinderii comer
țului intre cele două țări. Aș
teptăm ca, pe linia acestei de
clarații, guvernul american să 
înlăture acele obstacole și 
discriminări care au împiedi
cat pînă acum dezvoltarea 
comerțului romino-american. 
Sînt în curs negocieri pentru 
încheierea unei înțelegeri ca
re va duce la dezvoltarea 
schimburilor culturale și ști
ințifice. Desigur, trebuie ob
servat că acești pași înainte 
spre dezvoltarea relațiilor ro- 
mîno-americane, ca și decla
rațiile autorizate care le-au 
însoțit, se pot cu greu con
cilia cu asemenea manifestări 
ostile ca asa-zisa ..săptărr.ină 
a natiuml-or captive", mani
festări care au devenit atît de 
lips.to de sens tacit par a fi 
produsul unui mecanism care 
lucrează în afara timpului și 
a realităților.

O schimbare pozitivă s-a 
produs în Ce privește legătu- 
rile noastre cu Anglia. In tra
tativele privind reglementa
rea unor probleme financiare 
litigioase există ta momentul 
de față o apropiere a puncte
lor noastre de vedere și e de 
sperat că în scurt timp să se 
încheie o înțelegere în această 
problemă odată cu un acord 
ccmerdal între cele două 
state.

In America Latină țara noa
stră are relații diplomatice 
doar cu Argentina și Uruguay. 
Deși slntem despărțiți de ță
rile Amerieii Latine printr-o 
distanță geografică apreciabi
lă, există toate condițiile pen
tru a lărgi relațiile diplomatice 
și a dezvolta relații economi
ce, culturale și științifice trai
nice cu aceste țări. Se intim- 
plă însă să auzim pe de o 
parte declarații autorizate în 
care se exprimă dorința creă

rii unor asemenea relații, iar, 
pe de altă parte, agitații zgo
motoase îndreptate împotriva 
lor. Noi recunoaștem ușor in 
acest caz vocea grupurilor mo
nopoliste nord-amencane, care 
caută să pună piedici stabili
rii unor relații normale între 
țara noastră și statele Ameri- 
cii Latine. Depinde de guver
nele, acestor state să fie înlă
turate piedicile artificiale care 
se interpun în calea unor re
lații economice multilaterale, 
reciproc avantajoase. In ace
lași timp, ținind seama de afi
nitățile de limbă, de interesul 
pe care il manifestă in acest 
sens popoarele noastre, noi ne 
pronunțăm pentru lărgirea le
găturilor culturale, științifice 
cu țările latino-americane.

Pe arena internațională un 
rol din ce în ce mai mare îl 
joacă statele care, doborînd 
jugul colonialist, și-au cucerit 
independența națională.

Poporul romîn își manifestă 
deplina solidaritate cu mișca
rea pentru libertate și inde
pendență națională a popoare
lor din Asia și Africa și sa
lută orice pas înainte în pro
gresul și consolidarea statelor 
lor i țara noastră este dornică 
să dezvolte relațiile politice, 
economice și culturale cu a- 
ceste state (Aplauze).

Prietenia sinceră a poporu
lui romîn față de țările care 
și-au scuturat de curînd jugul 
colonial se manifestă în spri
jinul pe care . îl acordăm lup
tei juste duse de popoarele 
din Congo și Cuba, în recu
noașterea guvernelor țărilor 
care și-au cucerit în ultimul 
timp independența, în relațiile 
de colaborare statornicite pe 
baza principiilor egalității și 
sprijinului reciproc-

Relevăm cu satisfacție rezul
tatele rodnice obținute în re
lațiile cu India, Indonezia, 
Birmania ; se dezvoltă schim
burile noastre economice cu 
aceste țări, precum și cu alte 
țări din Asia și Africa ; în 
unele din aceste țări specialiști 
romîni acordă asistență tehni- 
co-științifică în vederea valo
rificării bogățiilor naturale și 
dezvoltării unor ramuri ale in
dustriei-

Popoarele care șî-au cucerit 
independenta națională, ca și 
cele care mai luptă pentru 
scuturarea jugului colonial, pot 
fi sigure că au în popoarele 
marii familii a țărilor socia
lise. printre care se numără 
și poporul romm. prieteni sin
ceri și de nădejde. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,

Coexistența pașnică și co
merțul internațional sînt 
strîns legate și se condițio
nează reciproc. Slăbirea în
cordării favorizează comer
țul în care sînt interesate 
toate statele, iar dezvoltarea 
legăturilor economice consti
tuie un factor al consolidării 
păcii.

Odată cu creșterea schim
burilor noastre cu țările so
cialiste, există posibilități 
largi de dezvoltare a comer
țului nostru cu țări capita
liste ; creșterea impetuoasă a 
economiei ne permite ca în 
viitorii șase ani să dublăm 
sau chiar să triplăm comer
țul nostru cu aceste țări.

Considerăm de bun augur 
că oameni de afaceri, repre
zentanți al firmelor indu
striale și comerciale din oc
cident, manifestă un interes 
crescînd în încheierea de 
tranzacții comerciale cu Re
publica Populară Romînă.

Adepții „războiului rece" au 
născocit și practicat politica 
restricțiilor și a discrimină
rilor față de țările lagărului 
socialist, dar, vorbind în lim
baj de afaceri, contul lor de 
profit și pierdere n-a înregis
trat din această cauză Jecît 
pierderi. Nu numai că econo
mia țărilor noastre n-a fost 
strangulată, ci beneficiind de 
avantajele pieții socialiste ea 
s-a dezvoltat cu succes.

Este îmbucurător de con
statat că în ultima vreme se 
aud tot mai multe glasuri 
care exprimă un punct de 
vedere rațional în această 
problemă. Astfel, W. L. Pier
son. președintele Consiliului 
Camerei- de comerț internațio
nale din Statele Unite ale A- 
mericii, a declarat că vrea să 
vadă revizuirea politicii ame
ricane in ce privește comerțul 
est-vest. deoarece aceasta ,.va 
preveni mai bine războiul de
cît toate embargourile"

Nu putem decît să urăm 
d-lui Pierson și acelor colegi 
ai săi care-i împărtășesc ve
derile succes în promovarea 
deii de dezvoltare a relații
lor comerciale dintre est și 
vest; avantajoase din punct 
de vedere economic, ele fa
vorizează totodată instaura
rea unui climat de destin
dere, atît de necesrr tuturor 
popoarelor lumii.

O cale bine cunoscută care 
duce la apropierea, cunoaște
rea și înțelegerea între po
poare este aceea a schimbu
rilor reciproce în domeniile 
culturale și artistice, tehnic și 
științific, turistic și sportiv.

Schimburile culturale între 
Republica . Populară Romînă 
și celelalte țări socialiste se 
lărgesc și se dezvoltă an de an 
în spiritul de strînsă colabo- 
rare frățească. întrajutorare 
și schimb de experiență ce 
caracterizează relațiile din ca
drul lagărului socialist.

Relațiile noastre culturale 
cu alte state au înregistrat o 
dezvoltare substanțială ta ul
timii ani. A crescut conside
rabil schimbul de delegații de , 
oameni de știință și artă, de , 
sportivi și turiști; cu unele 
țări au fost încheiate acorduri 
culturale sau planuri de 
schimburi culturale și științi
fice.

Vom dezvolta șî pe viitor 
aceste schimburi ; avem con
vingerea că politica de coexis
tență pașnică și de destindere 
în relațiile internaționale este 
singura în măsură să creeze 
condițiile unui schimb tot mai 
larg de valori spirituale, spre 
binele progresului uman. In 
același timp, dezvoltarea 
schimburilor culturale ește ea 
însăși un factor puternic al 
înțelegerii și păcii între po
poare.

Tovarăși,

Analiza situației internațio
nale și a raportului de forțe 
pe arena mondială 
strează că există 
serioase pentru a se

democ- 
premize
face nci

pași pe calea promovării 
cauzei păcii.

în jurul steagului luptei 
pentru coexistentă pașnică, 
purtat cu hotărîre și clarvi
ziune de Uniunea Sovietică și 
de celelalte state ale lagărului 
socialist, se raliază sute de 
milioane d§ oameni din lumea 
întreagă.

Popoarele din occident în
țeleg tot mai bine primejdia
Pe care o reprezintă pentru 
însăși soarta lor activitatea 
provocatoare a cercurilor a- 
gresive și întreaga politică a 
acestora de încordare interna
țională.

Toate popoarele au astăzi 
o năzuință comună — aceea 
de a înlătura primejdia unui 
nou război.

Păstrînd mereu trează vigi
lența poporului nostru faț& 
de uneltirile cercurilor agre
sive îndreptate împotriva 
păcii, noi am pus și vom pune 
întreaga noastră energie pen
tru a face să triumfe princi
piul coexistenței pașnice, care 
a devenit o necesitate vitală 
pentru întreaga omenire. (A- 
plauze).

Față de însemnătatea capi
tală a problemei dezarmării 
și față de impasul în care au 
fost aduse tratativele de că
tre puterile occidentale, este 
cu totul îndreptățită propune
rea guvernului sovietic ca de. 
legațiile la sesiunea Adunării 
Generale să fie alcătuite la 
cel mai înalt nivel.

Participarea factorilor de 
cea mai mare răspundere ■ 
fiecare tară, investiți cu c I 
mai mari împuterniciri a’’ 
da o mare greutate politică 
dezbaterilor, ar contribui ia 
crearea condițiilor favorabile 
adoptării unor hotărîri con
crete și eficace în problema 
dezarmării, ca și in alte pro 
bleme ale relațiilor interna
ționale.

Delegația Republicii Popu
lare Romîne va trebui să a- 
ducă o contribuție activă la 
discutarea problemei dezar
mării în ansamblul ei și să 
militeze pentru ca Adunarea 
Generală a Organizației Na
țiunilor Unite să ia hotărîri. 
menite să grăbească încheie
rea unui Tratat de dezarmare 
generală și totală. (Aplauze). 
Delegația țării noastre la^^“ 
siunea a 15-a a Organizației 
Națiunilor Unite se va călăuzi 
după aceeași dorință sinceră 
de înțelegere, care a caracteri
zat și pînă acum poziția gu
vernului romîn în probh ma 
dezarmării, ca dealtfel în 
toate problemele care for
mează ansamblul activității 
Republicii Populare Romîne 
în domeniul relațiilor inter
naționale.

îmi exprim convingerea că 
dezbaterea problemelor situa
ției internaționale și s poli
ticii externe a Republicii 
Populare Romîne de către 
Marea Adunare Națională va 
fi o nouă și puternica mani
festare a hotărârii , poporului 
nostru de a-și aduce contri
buția la triumful principiilor 
coexistenței pașnice, la dez
voltarea colaborării între toa
te țările, la consolidarea pă
cii în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate. 
Asistența se ridică in pi
cioare).



Oamenii muncii iau cunoștință 
cu satisfacție de conținutul raportului prezentat 

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale

Marți seara, Ia cluburi, case 
de cultură, cămine culturale 
sau la locul de muncă, oameni 
ai muncii au ascultat cu multă 
atenție raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Națio
nale, despre „Situația interna
țională și politica externă a 
Republicii Populare Romîne“, 
retransmis de posturile noastre 
de radio. Ei au luat cunoștin
ță cu satisfacție și deosebit in
teres de conținutul raportului 
care exprimă hotărîrea po
porului nostru de a-și aduce 
contribuția la triumful princi
piilor coexistenței pașnice, la 
dezvoltarea colaborării între 
toate țările, la consolidarea 
păcii în Întreaga lume.

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit 

Capitala dl. Abdel Moneim 
Kaisuni, ministrul central al 
Economiei R.A.U., împreună 
cu familia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost sa
lutat de Gogu Radulescu, mi
nistrul Comerțului, împreună 
cu soția, precum și de func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Mi. 
nisterul Comerțului.

Au fost de față Farid Chel- 
laoui, ambasadorul Republi
cii Arabe Unite la București 
și membri ai ambasadei.

★
In cursul zilei de marți au 

părăsit Capitala, îndreptindu- 
se spre patrie, reprezentanții 
Ligii Tineretului Comunist 
din Anglia, Tineretului De
mocrat Unit din Cipru și or
ganizației de tineret a Parti
dului E.D.A. din Grecia, care 
au participat la lucrările 
Congresului al III-lea al 
U.T.M.

★
Marți s-a înapoiat in Capi

tală delegația A.R.L.U.S. con
dusă de acad. Raluca Ripan, 
președintele Filialei Cluj a 
Academiei R. P. Romîne, 
membru in Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S., care la invita-
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DOCUMENTAR: NOTE 
ȘI COMENTARII; RECEN
ZII; DE PESTE HOTARE.

Sute de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la 
Uzinele „23 August", „Vasile 
Roaită”, „21 Decembrie”, „Pos- 
tăvăria Romînă“, Fabrica de 
ciment București, F.R.B., și de 
la alte întreprinderi, au ascul
tat la Casa de cultură a tine
retului din raionul 23 August, 
raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
văzind in acest important do
cument o nouă reafirmare a 
justeței politicii externe leni
niste promovată cu consecven
ță de partidul și guvernul nos
tru.

In sala de conferințe a Clu
bului Atelierelor C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", precum și la Fa
brica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Capitală, 

pa Uniunii Asociațiilor sovie
tice de prietenie cu țările 
străine și Asociației de prie
tenie sovieto-romine, a par
ticipat la manifestările orga
nizate in Uniunea Sovietică 
cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 23 August.

(Agerpres)
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★
— Pe urmele materialelor publicate

; Simplitate, claritate, concentrare
Reușita transmiterii unui 

puternic mesaj emotional 
este posibilă numai cu res
pectarea condiției : cuvintele 
să nu fie opace, înțelesul să 
nu se poticnească în hățișuri 
verbale, ideea să aibă o ex
presie cu atît- mai transparen
tă cu cît sensul este mai pro
fund.

în măsura în care țin sea
ma de asemenea cerințe, ti
nerii începători în ale poeziei 
își sporesc sau își reduc șan
sele de a-și așterne numele 
dedesubtul unei poezii dem
nă de lumina (și răspunderea) 
tiparului. Gîndire în imagini, 
poezia este chemată să dea 
dimensiuni neobișnuite celor 
mai nobile idei ale timpului; 
claritatea și simplitatea ima
ginii fiind cheia care ne per
mite să pătrundem în zona 
sensibilității, acolo unde se 
va insinua sau va exploda 
emoția.

MARIA MARIN (M. Ano
timp), din Bacău, autoarea 
poeziilor „Partidul" și „Sosi
rea verii" nu este, deocam
dată, foarte stăpînă pe unel
tele scrisului ; rima, de pildă, 
este încă adesea săracă — ver
bul la persoana a treia sin
gular cheamă lîngă el alt 
verb la persoana a treia sin
gular, găsim ici-colo cîte un 
epitet tocit etc. Cu toate a- 
ceste deficiențe (împotriva 
cărora autoarea trebuie să 
pornească lupta) versurile pe 
care ni le-a trimis au, mul
țumită clarității imaginilor 

sute de muncitori au audiat ou 
atenție problemele de politică 
externă expuse de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fața deputății or Marii Adu
nări Naționale.

Sute de furnaliști, oțelari, 
laminatori, constructori și alți 
oameni ai muncii din Hune
doara au luat parte la audițiile 
colective de la Clubul siderur- 
giștilor din noul oraș muncito
resc și de la grupul de con- 
strucții-montaj Audiții colec
tive au avut loc de asemenea, 
la căminele culturale din Zam, 
Certești — raionul Ilia, Baia 
de Criș și Băița din raionul 
Brad, la Clubul P.T.T.R. din 
Deva și în numeroase între
prinderi, instituții și cămine 
culturale din regiune.

In numeroase alte localități 
din țară — PIoești, Galați, O- 
rașul Stalin, Iași, Timișoara 
— grupuri de cetățeni au ur
mărit cu mult interes ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale.

(Agerpres)

In fotografie: aspect de la audi
ția colectivă a raportului tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Casa de cultură a tine
retului din raionul 23 August 

din Capitală.

simple, o rotunjime, o undă 
de prospețime și autenticita
te. Partidul „E fulger care 
luminează / In luptă calea 
cea mai grea. / E rază vie, ce 
veghează / A gloriei măreață 
stea. / ...E cintec, ce călăuzește 
/ Ai noștri pași pe drumul 
nou / Și vocea păcii care 
crește / In lume tainicul e- 
cou. / Și mîini de muncitor 
călite / De frumuseți făuri
tor.,.".

Mai versat într-o privință, 
cu o mai veche — pare-se — 
deprindere a regulilor versifi
cației, vădind reale posibili
tăți poetice, CEZAR IVĂNES- 
CU, de la Complexul Școlar 
Bîrlad păcătuește prin carac
terul dificil al unor imagini 
înadins căutate, înzorzonînd 
inutil o strofă frumoasă : 
„Din pădurea tinără de tisă / 
Am tăiat viori lucind în ape. 
/ Partitura-n calendare-nscri- 
să / Am adus-o lîngă noi a- 
proape". Poetul vrea să comu
nice pur și simplu că eveni
mentele timpului său îl fac 
să vibreze ; însă temîndu-se 
de platitudine, a preferat a- 
cest chinuit și derutant „par
titura-n calendare-nscrisă". 
Mai complicat nu înseamnă 
neapărat și mai profund. Tot 
Cezar Ivănescu scrie în poezia 
„Străzile noastre" că acestea 
„sînt către seară pline de 
lumină / Nu numai de lumina 
firmelor > Ci (și) a ochilor / 
A ochilor noștri ce răspîndesc 
mereu / Pulsul inimilor noa
stre roșii /“. Cum pot ochii să

Primirea ambasadorului
Indiei de către

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica

Marți 30 august 1960, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica, a pri
mit în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Indiei in Republica 
Populară Romînă, Bejoy K. 
Acharya, care a fost însoțit 
de Dr. S. Gupta, consilier al 
ambasadei.

La audiență a asistat mini
strul Afacerilor Externe, 
Avram Bunaciu.

(Agerpres)
---- •-----

Sosirea In Capitală 
a Teatrului american 

de balet din New York
Marți la amiază a sosit tn 

Capitală Teatrul american de 
balet din New York, in frun
te cu directoarea sa Lucia 
Chase.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, artiștii americani au 
fost intîmpinați de Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al In
stitutului romin pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
de reprezentanți ai Ministe
rului învățământului ;> Cul
turii, Ministerului Afacerilor 
Externe, Oficiului de Specta
cole și Turnee Artistice, de 
membri ai conducerii și so
liști ai Teatrului de Operă ți 
Balet al R.P. Romine.

A fost de față Paul K. 
Wheeler, atașat al legației 
S.U.A. la București.

Colectivul teatrului, alcă
tuit din peste 70 de persoane, 
este unui din cele mai vechi 
ansambluri de balet din 
S.U.A. In cei aproape două
zeci de ani de activitate ar
tistică ansamblul teatrului a 
întreprins numeroase turnee 
in străinătate. In prezent el 
sosește în țara noastră după 
o serie de spectacole prezen
tate in mai multe țări din 
vestul Europei și in R.P. 
Bulgaria. După cele cinci 
spectacole pe care le vor sus
ține tn Capitală, artiștii ame
ricani iși vor continua tur
neul tn Uniunea Sovietică.

(Agerpres) I

Tineri aeromodellștl de la Baia Sprle, regiunea Baia Mare.

răspîndească un... puls (și 
încă al inimilor) în chip de 
lumină pe străzi, iată un 
mister la care nu logica poa
te să răspundă. Tendința dea 
încărca și a orna cu orice 
preț ideea de bază a jucat o 
festă tînărului poet ; el are 
însă, credem, suficiente posi
bilități să meargă înainte, 
după ce se va dezbăra de a- 
semenea metehne ale începu
tului său literar.

Este de sigur explicabilă 
întrucîtva înclinarea unor ti
nere condee de a folosi ter
meni răsunători, atunci cînd 
tema propusă impune măre
ție ; dar observăm că de 
multe ori în locul solemnității 
scontate apare, din pricina 
lipsei de discernămînt în ale
gerea cuvîntului, expresia 
goală, supărător de bombasti
că, grandilocventă. VASILE 
SMARALD — Slatina vrea 
să-și închine rîndurile parti
dului, și nu avem motive sg 
ne îndoim de sinceritatea in
tențiilor sale. Dar realizarea 
este departe de intenții. „Tu 
te-ai născut din dragostea 
mulțimii / Și ai crescut gi
gant de neînfrînt"... începe, în 
tonuri majore o primă strofă 
care însă continuă : „Și-ai 
înflorit ca razele grădinii / 
Scăldat în rubiniu parfum 
și-n cînt“ etc. Ceea ce este 
potrivit cu orice vreți dum
neavoastră, numai cu istoria 
partidului nu. Parfumul ru
biniu, de altfel, este pe cît de

Siderurgiștii obțin 
o tot mai bunâ utilizare 

a capacităților de producție
Laminatorii de la Uzinele 

„Nicolae Cristea" din Galați 
și „Laminorul" din Brăila, de 
exemplu, reușesc să obțină 
de la aceleași agregate pro
duse mai multe și mai bune. 
Imbogățindu-și necontenit cu
noștințele profesionale, ei au 
obținut indici superiori de 
utilizare a laminoarelor și 
au redus simțitor staționarea 
acestora pentru reparațiile și 
reviziile planificate. Pe acea
stă cale, în perioada 1 ianua
rie—20 august laminatorii din 
cele două uzine siderurgice 
au dat peste plan circa 8.600 
tone de laminate. Totodată, 
prin reducerea consumului de 
materii prime, de energie 
electrică și termică, ei au ief
tinit producția realizată în a-

Noi linii de transport 
a energiei electrice

în ultimul timp au început 
lucrările pentru construcția 
unor noi linii de transport a 
energiei electrice. Printre a- 
cestea se află șt linia de 110 
kilowați Vașcău-Oradea, prin 
care Regiunea Oradea va fi 
alimentată cu energie elec
trică din sistemul energetic 
național. Muncitorii de la în
treprinderea nr. 4 Cluj a 
Trustului de construcții și 
montaje energetice care exe
cută lucrările pe acest șan
tier s-au angajat să termine 
linia înainte de sfîrșitul anu
lui acesta. Realizările obți
nute de ei pină acum în în
trecerea socialistă arată că 
acest angajament se traduce 
în fapte.

Odată cu darea în func
țiune a liniei Vașcău-Oradea, 
ca și a rețelei de înaltă ten
siune pentru regiunea Con
stanța ce se construiește în
tre Chișcani și Medgidia, s« 
va termina legarea la siste
mul energetic național a tu

prețios, pe atît de impropriu^ 
indiferent de context.

Mai semnificativ pentru 
primejdiile care te pîndesc 
odată prins în lianele unor 
imagini obscure, este sonetul 
„Omului" de IOAN SCRIBA, 
din Pașcani. Și aici sînt nu 
puține pasagii bombastice, iar 
majusculule cu care autorul 
a ținut să sublinieze cuvin
tele natură, titan, neant, 
moarte etc., nu sînt, nici ele, 
semn de maturitate. Nebulo
zitatea unor versuri trădea
ză însă, și aceasta este mai 
grav, confuzii supărătoare. 
Adresîndu-se omului, după 
ce îi recunoaște merite în 
lupta cu stihiile și inerția, 
după ce îl proelamă învingă
tor în „cruda luptă pentru 
existență", poetul afirmă în 
terține : „Acum în lume tu 
ești diamantul, / De preț, me
nit să-ncununeze fruntea/ 
Coroanei care-ncunună Nean
tul (! ?)./ Spre-a ta lumină, 
viața-ți este puntea./ Natu
rii, ești și fiul și amantul / 
Iar spre întuneric, moartea-ți 
este luntrea".

Nu se poate să nu recunoa
ștem aici influența unor idei 
mistice, străine de filozofia 
noastră și extrem de depăr
tate de omul contemporan, 
căruia, să nu uităm, îi închi
nă tovarășul Scriba sonetul 
său. Imaginile tenebroase, 
contorsionate (așa dar neantul 
poartă o coroană al cărei 
diamant e omul ; brrr, mul
țumim de asemenea podoa
bă I) ne conduc spre o gîndire 

ceastă perioadă cu mai mult 
de 3.600.000 lei, cele mai mari 
economii aparținind colecti
vului Uzinei „Cristea Nico
lae".

ir
In primele 7 luni ale anu

lui, metalurgiștii de la Uzi
nele „Industria sirmei" din 
Cimpia Turzii au dat peste 
plan, prin îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a agrega
telor, aproape 13.500 tone de 
produse metalurgice. Tot
odată, calitatea producției a 
fost îmbunătățită, fapt care 
este oglindit în reducerea 
substanțială a rebuturilor.

In această perioadă, colec
tivul întreprinderii a econo
misit mai mult de 2.900.000 
lei.

(Agerpres)

turor regiunilor administra
tive ale țării.

O altă linie de Înaltă ten
siune, a cărei construcție se 
află intr-un stadiu avansat 
este cea dintre Timișoara și 
Arad. încă în cursul acestui 
an industria arădeană va în
cepe să primească energie 
produsă tn marile centrale 
electrice interconectate prin 
rețeaua de 110 kilowolți.

De curînd, au început ți 
lucrările de construcție a 
unei linii de înaltă tensiune 
între Odorhei și Miercurea 
Ciuc. Prin această rețea vor 
fi alimentate cu energie elec
trică centrul metalurgic Via- 
hița și orașul Miercurea Ciuc. 
Construcția liniei va fi termi
nată de asemenea pină la 
sfîrșitul acestui an.

Școala profesională do pădurari din Năsăud 
sir. Gării nr. 1, telefon 113, regiunea Cluj

A N U
In anul școlar 1960/1961. la 

Școala profesională de pădu
rari din Năsăud se primesc 
absolvenți a 7 clase elemen
tare cu serviciul militar sa
tisfăcut, in vîrstă pină la 30 
de ani împliniți.

Se primesc candidați din 
regiunile Baia Mare, Bacău 
Cluj și Suceava, prin exa
men da admitere, in limita 
locurilor planificate, in ordi
nea mediilor obținute la exa
men și in baza vizitei medi
cale.

Candidați! se vor recruta 
din localitatea sau din îm
prejurimile unde Iși are se
diul unitatea in oare vor fi 
încadrați după absolvire.

Înscrierile pentru exame
nul de admitere se fac prin 
unitățile silvice aparținind 
D.R E.F.-urilor respective, iar 
dosarul care se va înainta 
de către unitatea silvică la 
centrul școlar silvio Năsăud 
va cuprinde următoarele ac
te :

— cerere de Înscriere.
— certificat de naștere, co

pie legalizată de Notariatul 
da Stat.

— certificat de studii in o- 
riglnal.

— certificat de sănătate e- 
llberat de dispensarul, spita
lul sau policlinica In care se 
va specifica rezultatul recent 
al analizei slngelui și al ra- 
dioscoplei pulmonare.

— declarație tip de avere 
a candidatului șl a părinți- 

îmbîcsită rău de lecturi și 
predici idealiste, curioase la 
un elev al unei școli de agro
nomie, după mărturisirea a- 
utorului. La coș cu astfel de 
producții, tovarășe Scriba, 
iată sfatul nostru prietenesc. 
Omul, titanul, cum spui dum
neata, merită ceva mai bun. 
încearcă să-1 cunoști mai 
bine, încearcă să-ți însușești 
filozofia lui, aceea care l-a 
condus în revoluție și-i călă
uzește pașii în zidirea lumii 
noi. Se va însănătoși și poe
zia dumitale.

Ca și claritatea, și concizia 
este un raport necesar între 
idee și expresie. întîlnim cîte 
un sîmbure valoros în nume
roase poezii lungi și șterse. 
Aici lungimea, la o analiză 
mai atentă, se dezvăluie a fi 
rezultatul lipsei unei munci 
mai temeinice. O poezie dilu
ată este fadă de la început 
pînă la sfîrșit, cîtă vreme e- 
moția concentrată în versuri 
strict necesare ca număr se 
prelungește mult dincolo de 
ultimul rînd. Găsim într-o 
poezie de D. DASCALU, din 
Lugoj, o imagine emoționan
tă. în anii războiului, ziarele 
relatau despre bombarda
mentele provocate de avioa
ne ; tatăl citește ziarul și 
nu răspunde la întrebările 
copilului său care urmărește, 
îneîntat cu degetul întins 
spre cer, zborul cocorilor. 
Explicația tîrzie a tăcerii 
este : „N-am vrut să-ți tăl
măcesc din slove/ Căci mă 
temeam/ Să nu urăști coco
rii". Acest mărgăritar poetic, 
sclipitor, inedit, se îneacă, 
însă, din păcate, între 140 de 
rînduri banale. Poezia e 
conținută, toată, în aceste 
trei rînduri.

Jocurile Olimpice 
de la Roma
CICLISM

ROMA 30 (Agerpres). — Co
respondență specială: Seria 
succeselor italiene la ciclism a 
fost întreruptă marți, pe cir
cuitul de la Grotta Rossa, un
de alergătorul sovietic Viktor 
Kapitonov a cîștigat intr-o 
manieră strălucită proba olim
pică de fond, aducînd cea de-a 
4-a medalie de aur culorilor 
sportive ale U.R.SS.

Cursa ciclistâ de fond a a- 
dus și sportivilor romini sa
tisfacția unui loc de onoare 
obținut de tinărul Ion Cosma, 
sosit al 5-lea din 142 de con- 
curenți. Performanta lui Cos
ma este demnă de laudă a- 
vînd în vedere valoarea con- 
curenților pe care el i-a între
cut la sprint : cicliști renumiți 
din Franța, Germania, Olanda, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria-

Participînd pentru a doua 
oară la Jocurile Olimpice, ci
cliștii romini au obținut re
zultate meritorii. 'Ilustrate și 
de clasamentul neoficial pe 
țări în care R. P. Romînă o- 
cupă locul 7, la egalitate cu 
Franța, avînd fiecare cite 3 
puncte.

Clasamentul cursei olimpi
ce de fond: 1. Viktor Kapi
tonov (U.R.S.S.) campion 
olimpic a parcurs 175,380 km. 
în 4h 20'37" (medie orară 
40,372 km); 2. L. Trape (Ita
lia) același timp ; 3. Vanden- 
bergen (Belgia) 4h 20'59” ; 4. 
I. Melehov (U.R.S.S.) ; 5. I.
Cosma (R. P. Romînă); 6. Ba- 
riviera (Italia) ; 7. Beheyt
(Belgia) ; 8. Zirovnik (Iugo
slavia) ; 9. Goransson (Sue
dia) ; 10. Tonucci (Italia) toți 
în același timp cu Vanden- 
bergen.

BOX

In turneul olimpic de box 
pugiliștli romini au repurtat 
noi victorii. La categoria se- 
miuțoară Iosif Mihalik a dis
pus net la puncte de finlande
zul Jarvenpaa, unul din cei 
mai puternici pugiliști nordici. 
O adevărată revelație a consti

N Ț Ă
lor sau certificatul de stare 
materială pentru candidat și 
părinți.

— dovada de satisfacerea 
serviciului militar.

— recomandarea întreprin
derii forestiere sau a ocolu
lui silvic de care aparține.

Examenul de admitere va 
începe în ziua de 5 septem
brie 1960 orele 8 și va con
sta in următoarele probe:

— vizita medicală in zilele 
de 5—6 septembrie I960.

— examen scris și oral în
tre 7—14 septembrie 1960, la 
limba romînă și matematici 
din materia prevăzută în 
programa școlară a claselor 
V—VII. Probele scrise se 
dau în zilele de 7—8 septem
brie, iar cele orale între 
9—14 septembrie 1960.

Durata de școlarizare este 
de 2 ani.

Pe timpul școlarizării, ele
vii pădurari beneficiază de 
următoarele drepturi:

— școlarizare, masă, cazare 
și articole de igienă corpo
rală gratuit

— manuale și rechizite șco
lare, echipament și lenjerie 
!n folosință.

— costul transportului în 
vacanță și in practica de pro
ducție.

— o cotă de 20 la sută din 
realizările din practică.

După absolvire, in confor
mitate cu H.C.M. 1434/1958, 
elevii au obligația de a lucra 
timp de trei ani in sectorul 
silvic.

Iată o poezie trimisă de 
IOAN EREMIA, laminorist 
la Uzinele „Nicolae Cristea" 
din Galați, un poet de la care, 
judecind după cele ce ur
mează, cu siguranță se poate 
aștepta mereu mai mult. 
„Patriei" : „Lovesc în cioturi 
cu puteri de mare! Și sufle
tul mi-l dărui vouă, scut,/ 
Mă-mbată floarea roșie din 
soare./ Poporul meu, lumina 
ți-o sărut./ (...) Presară luna 
mierea ei din vise/ Pe blonda 
față-a blocurilor noi/ Și-mi 
freamătă pădurile întinse/ 
Și-mi cintă păsărelele-n zăvoi./ 
(...) Mă mingile cimpia de 
mătasă/ Puteri îmi dă străbu
nul țării lut./ Moldova mea 
ca pe-un odor mă lasă/ Pe 
trandafirul zării s-o sărut./ 
(...) Furnalele străpung obra
zul zării/ Și trenurile gem 
de atîta rod/ Și pește-mi dau 
afundurile mării./ Îndestulat 
e-ntregul meu norod !(...)/ 11
cînt pînă la ultima suflare/ 
Pînă ce gîndu-n versuri se 
desface/ Pîn-ce penița mea 
poate să are/ Pe cerul omeni
rii : Pace ! Pace !".

Ori cine va observa aici un 
simț al armoniei și o plasti
că a imaginii care semnifică 
altceva decît simple promisi
uni. Păcat doar că în manu
scris aceste cinci strofe, re
produse. alternează cu altele 
slabe, eliminate aici și. care, 
după fiecare treaptă emoțio
nală în sus aștern cîteva rîn- 
duri-tampon. rarefiază fru
musețea, diluează poezia. To
varășul loan Eremia și alții 
ca el trebuie ca, respectîn- 
du-și talentul, să lupte pen
tru sporirea exigenței, să e- 
limme nemilos strofele ba- 
last, versurile reziduri, ima

tuit „mijlociul" Ion Monea 
care a luptat cu iscusință în 
fața campionului bulgar Vasili 
Paparisov. Monea s-a deplasat 
cu ușurință, și-a contrat ad
versarul, cu directe de stingă 
acumulînd puncte prețioase- El 
s-a calificat în sferturile de fi
nală ale categoriei respective. 
In sfîrșlt, la categoria semi
grea, Gheorghe Negrea a tre
cut primul examen, clștigtnif. 
la puncte în fața lui George 
Oywell (Uganda). In urma ây' 
cestei victorii Negrea s-a cali- 
ficat pentru sferturi alături da; 
Satkov (U.R.S.S.), Cassius Clay- 
(S.U.A.), Antony Madigan, 
(Australia), și alții.

LUPTE CLASICE

In continuarea turneului de 
lupte clasice sportivii romini 
s-au comportat remarcabil. La 
categoria „mijlocie" Ion Țăra- 
nu l-a învins prin tuș pe nor
vegianul Harald Barlie, „se
migreul" Gh. Popovici a obți
nut decizia la puncte in fața 
austriacului Eugen Weisber- 
ger iar la categoria „ușoară" 
Gh. Dumitru a terminat la e- 
galitate cu Frej (Suedia).

CANOTAJ ACADEMIC

Pe lacul Albano a început 
marți competiția olimpică de 
canotaj academic. în proba de 
4 plus 1 s-au calificat pentru 
finale echipajele U.R.S.S. — 
6'38"76 ; Germaniei — 6'34” 
55 ; Italiei - 6'40'TO șl R. S. 
Cehoslovace — 6'47"03, care 
au cîștigat seriile respective. 
Echipajul R. P. Romîne e-a 
clasat pe locul 3 în seria l-a 
cu timpul de 6'57'’4O și va 
lupta astăzi In recalificări 
pentru a putea participa la 
finale. In proba de 2 fără cir- 
maci s-au calificat în finale 
echipajele U.R.S.S. - 7’02''88. 
Finlandei — 7’05”, Italiei — 
7'07”17 și Germaniei - 7'04” 
71. Echipajul R. P. Romîne a 
ocupat locul 4 în seria Il-a cu 
timpul de 7’35'77 și va parti
cipa la recalificări.

♦
In golful Neapole au conti

nuat întrecerile de yahting. 
în manșa a doua la clasa 
„Finn“ a terminat victorios 
echipajul U.R.S.S., iar lâ clasa 
„Dragon” primul loc a r6vă- 
nit echipajului Argentinei.

NATAȚIE

Tînăra sportivă din R. D. 
Germană, Ingrid Kramer, în 
vîrstă de 17 ani, a repurtat o 
nouă și admirabilă victorie 
cucerind medalia olimpică de 
aur în proba de sărituri din 
turn. Kramer cîștigă astfel.’, 
cea de-a doua medalie olim
pică de aur.

FLORETA

în cursul zilei de ieri au 
fost stabilite prin tragere la 
sorți seriile preliminarii ale 
competiției feminine de flore
tă. Reprezentanta noastră Olga - 

Orban face parte din seria' 
8-a alături de Kleyweg (Olan
da). Regno (Italia), Melchers 
(Belgia), Kazmarczyk (R. P. 
Polonă) și Undapp (India). 
Maria Vicol (R.P.R.) a fost re
partizată în seria 5-a îm-> 
preună cu Gorokova (U.R.S.S.), 

Kovacs (R. P. Ungară), Haig 
(Anglia) și altele.

POLO PE APA

La polo pe apă. echipa U- 
niunii Sovietice a învins cu 
scorul de 3-2 (1-0) echipa R. P. 
Romine- Punctele echipei noa-. 
stre au fost realizate de Za- 
han și Bădiță. Astă-seară e- 
chipa romînă întîlnește echipa 
Germaniei.

ginile rebutate. Arta șlefui
torului de pietre prețioase 
scoate în evidență doar cî
teva muchii — dar ce splen
doare între ele I

Bineînțeles că atît clarita
tea, simplitatea,, concentra
rea, cît și alte însușiri cerute 
poeziei depind de emoția care 
generează totul, de înălțimea 
ideilor respective, adică sînt 
probleme de conținut. Alt
minteri, în zadar vom rima, 
scurt și cuprinzător, informa
ții de genul încercărilor to
varășului IO AN POP : Lecția 
încet urmează/ Iar elevii își 
notează./ Soneria a sunat/ 
Lecția s-a terminat". (La oră) 
Sau : „Primăvara a. sosit/ S-a- 
ncălzit natura (!)/ Țărănimea 
a-nceput/ Cu agricultural 
(!!!). Nu avem de a face cu 
poezie decît acolo unde cu- 
vîntul face să țîșnească o fla
cără, fie roșie, fie albastră, 
sau albă, cum vreți, dar fla
cără în stare să încălzească 
inimile.

îi rugăm pe tovarășii STAN 
CONSTANTIN din comuna 
Gornet Cuib, DUMITRU MIS- 
TREANU-Iași, ELEONORA 
VLĂDOIU, din Pătîrlagele- 
Cislău, ANA CĂLUȘERSi- 
biu, MÎHAI PATRAȘCU, co
muna Vințu de Jos, STANE 
MITICA, din București, Gff. 
NICOLAESCU, Tg. Jiu. AU
REL IFRIM, Hunedoara, 
LOGA IGNEA, Reșița,, MAR- 
CU ADRIAN, București, să 
ne mai trimită din lucrările 
lor.

ȘTEFAN IUREȘ



De peste hotare « 
!

S.U.A. exercită presiuni grosolane 
asupra statelor din America Latină

Succesul pavilionului 
R. P. Romîne 

la Tirgul internațional 
de la Izmir

ANKARA 30 (Agerpres). — 
Pavilionul R. P. Romîne 
Tirgul internațional de la Iz
mir este vizitat de zeci 
mii de locuitori din Izmir și 
orașele. învecinate, precum și 
de numeroși oameni de afa
ceri, tehnicieni și specialiști, 
în centrul atenției se află a- 
L_menea exponate ca : fabri
ca de gheață, transformatorii 
și motoarele electrice, trac
toarele, mașinile de morărit, 
produsele chimice etc.

Presa turcă consacră pavi
lionului romînesc ample arti
cole în care sînt prezentate 
exponatele, rod al dezvoltării 
industriale a R. P Romîne.

la

de

'------

Guvernul sovietic 
acordă Indiei un credit

suplimentar
da BOG.OOG.OOdde rubla

MOSCOVA 39 (Agerpres). 
— TASS transmite: ?1 J, -K

Guvernul sovietic a accep
tat să acorde Indiei un credit 
suplimentar în valoare- de . 
5G0.000.000 de ruble.

în timpul vizitei făcute la 
Moscova în luna iulie M. De
sai, ministru de Finanțe al In
diei a avut convorbiri cu con
ducătorii guvernului sovietic. 
In curstfl acestor convorbiri a 
fost abordată problema aju
torului economic continuu a- 
cordat de Uniunea Sovietică 
Indiei pentru îndeplinirea ce
lui de-al treilea plan cincinal. 
Guvernul sovietic a examinat 
această cerere și a declarat că 
este gata să acorde Indiei un 
credit în valoare de 500.000.000 
de ruble.

Guvernul Indiei a primit cu 
recunoștinți acest ajutor prie. 
tenesc.

Presa finlandeză salută 
apropiata vizită a lui 

N. S. Hrușciov în Finlanda
HELSINKI 30 (Agerpres). - 

TASS transmite : Vestea apro
piatei sosiri în Finlanda a lui 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, în legătură cu cea 
de-a 60-a aniversare a pre
ședintelui U. K. Kekkonen, a 
lăsat pe planul al doilea nu
meroase probleme interne și a 
devenit tema principală a pre
sei finlandeze. Ziarele din Hel
sinki și din provincie publică 
portrete ale lui N. S. Hrușciov 
și informații ample despre 
proiectatul program al vizitei 
și despre întîlnirile sale cu 
președintele U. K. Kekkonen- 
Aproape toate ziarele din ca
pitală consacră vizitei lui 
N. S. Hrușciov articole de 
fond și o apreciază ca o mani
festare elocventă a relații
lor de bună vecinătate dintre 
U.R.S.S. și Finlanda.

Mai multe ziare arată că 
sosirea lui N. S. Hrușciov 
transformă aniversarea a 60 
de ani a președintelui-U. K- 

< Kekkonen, dintr-un eveniment 
'-finlandez intr-un eveniment de 
. importanță mondială. Știrea 
despre această" vizită, scrie zia- 

"rui ^Maakansa**? „a reușit să 
trezească un viu interes și in 
afara Finlandei. Acest lucru 
este iesne de înțeles. El trebuie 
privit în lumina actualei si
tuații politice internaționale... 
Lumea trăiește intr-o stare de 
tensiune. Cînd în aceste condi
ții sosește știrea că primul mi
nistru al Uniunii Sovietice — 
în prezent, cel mai de seamă 
om de stat din lume — inten
ționează să plece in Finlanda, 
este vorba firește de o veste

căreia presa mondială îi acor
dă atenție*4.

Aici în Finlanda, continuă 
ziarul, există o atitudine una
nimă față de vizita lui N. S. 
Hrușciov : „ea este un eveni
ment plăcut și dorit“.

Ziarul „Huvudstadsbladet" 
scrie că „relațiile de bună ve
cinătate dintre cele două țări, 
dorința de a dezvolta contac
tele îndeosebi în domeniile e- 
conomic și cultural, legăturile 
personale dintre președintele 
Kekkonen și N S. Hrușciov — 
șeful guvernului sovietic — 
toate acestea creează un cadru 
firesc pentru această vizită44.

Scoțînd în evidență marele 
interes suscitat în Finlanda și 
în străinătate de vizita lui 
N. S. Hrușciov, „Kansan Uuti- 
set“ scrie : .,Nici un alt șef al 
unui stat străin nu se bucură 
la noi de un respect atit de 
mare, ca primul m nistru al ță
rii vecine din est a cărui acti- 
vitato personală, neobosită, in 
numele coexistenței pașnice și 
întăririi relațiilor prietenești 
de bună vecinătate, bazate pe 
încredere, este cunoscuta și a- 
preciatâ pretutindeni. Este • 
mare fericire pentru țara noa
stră că șeful r.-iașului stat din 
răsărit manifestă un interes a- 
tit de mare și o prietenie atit 
de profundă față de țara noas
tră că, in pofida actualei situa
ții încordate, el dorește să vi
ziteze Finland a-*.

Actuala vizita a lui N. S- 
Hrușciov in Finlanda, dec ară 
„Șuomen SociaMdemokraatt:44, 
..va trezi interes in întreaga 
lume44.

N. S. Hrușciov a vizitat expozifia 
ungară de la Moscova

MOSCOVA 39 (Agerpres). - 
TASS transmite î La 30 au
gust N. S. Hrușciov, prim-se-

Amănunte despre aterizarea 
navei cosmice sovietice

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
TASS transmite : Ziarul „So- 
vetskaia Aviației** din 30 au
gust explică de ce comanda 
pentru coborirea navei cosmi
ce sovietice a fost dată tocmai 
în timp ce aceasta efectua 
cea de-a 18-a rotație. Perioa
da de revoluție a navei cos
mice a fost de &0,?2 minute, 
în timpul unei astfel de ro
tații Pâmîntul, rotindu-se in 
jurul axei sale, se deplasa cu 
15,12 grade. Ținînd seama de 
regiunea aleasă pentru ateri
zare, s-au determinat momen
tul începerii coboririi și re
gimul de coborire. Dacă co
manda ar fi fost dată 
timpul celei de-a 17-a 
celei de-a 19-a rotații, în pri
mul caz nava ar fi aterizat 
cu 15,12 grade mai la est, iar 
în al doilea caz - tot cu 15,12 
grade mai la vesti Latitudinea 
geografică ar fi rănias aceeași. 
Ea s-ar fi putut modifica nu
mai in cazul cînd comanda 
de coborire nu ar fi fost dată 
cu precizie.

Faptul că t-a ținut pe de
plin seama de toți factorii 
care influențau asupra mișcă
rii navei cosmice a permit

in
sau

să se obțină o înaltă precizie 
de aterizare.

Ziarul arată că după ce la 
semnalul de pe Pămint, sis
temul de dirijare a navei-sa- 
telit instalat la bord, a conec
tat instalația de frinare, ca 
urmare a reducerii vitezei de 
zbor, nava a început să coboa
re lin sub influența forței de 
atracție a Pămîntului. Apara
tura specială transmite neîn
trerupt pe Pămint informații 
despre funcționarea instala
ției de frinare și a sistemului 
de ghidare. Astfel, a fost ur
mărit tot timpul regimul de 
coborire. In ultima etapă a 
coborîrii, la o altitudine mică, 
conteinerul cu „pasageri" s-a 
detașat de navă pentru a asi
gura aterizarea animalelor de 
experiență An condiții de per
fectă securitate.

In timpul coboririi și dupd 
aterizarea navei cosmice, pre
cum și a conteinerului ca
tapultat, radioemițătoarele spe
ciale instalate pe acestea emi
teau semnale radio. Acest lu
cru a permis ca nava și con
teinerul să fie tot timpul re
perate, ceea ce a înlesnit des
coperirea lor la scurtă vreme 
după aterizare.

cretar al C.C. al P.C.U S._ pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și Janos Radar, 
prim-secretar al Comitetului 
Centra] al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar au vi
zitat Expoziția industrială a 
R. P. Ungare de la Moscova.

N. S Hrușciov era însoțit de 
soția sa, Nina Hrușciova.

La intrarea in pavilionul 
central, inalții oaspeți au fost 
intimpinați de Geza Revesz, 
ambasadorul R. P Ungare la 
Moscova și de directorul expo
ziției industriale ungare.

Declarația lui A. A. Gromîko în legătură cu 
lui Herter la Conferința O. S. A.

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
TASS transmite : într-o de
clarație în legătură cu dis
cursul rostit la 25 august de 
Christian Herter, secretarul 
de stat al S.U.A., la conferin
ța miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Amer- 
cane, Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a calificat acest dis
curs ca o dovadă a amestecu
lui grosolan al S.U.A. in tre
burile interne ale Cubei.

In declarația sa A. Gromîko 
a subliniat că rezoluția adop
tată de conferința statelor a- 
mericane este o expres;e a 
poftelor imperialiste ale anu
mitor cercuri americane și 
nerespectarea drepturilor su
verane ale țărilor mici, con
stituie rezultatul unor presi
uni grosolane și directe c_n 
partea S.U.A.

Judecind după discursui 
domnului Herter. a arătat A. 
Gromîko. cercurile guvernan
te din S.U.A. sin: contraria'e 
de faptul câ una din țările 
Americii Latine, și anume 
Cuba, s-a eliberat de sub dic
tatul S.U.A. și câ poporul 
Cubei nu pâșes e acum pe ca
lea indicata de Washmgton cs 
pe calea pe care și-a ales-o el 
singur. A. Gromîko a subliniat 
că in discursul sus-a mnuu 
secretarul de Stat al S.U-A. 
s-a dedat ia o serie de atacuri 
împotriva guvernului revolu
ționar <1 Cubei presări ndu-le 
din abundență cu născociri in 
legătură cu politica externă 
a Uniunii Sovietice. Secre
tarul pe stat- a suplinit upsa 
oricăror argumente tenaeniee 
și a unor e't de neînsemnate 

-dovezi cu expresii wtari*. a- 
proape invective.

Cercurile guvernante din 
S.U.A.. a declarat A. Gromîko. 
se străduiesc în mod vădit să

izoleze țările Americii Latine 
de restul lumii.

Statele Unite ale Americii, 
a arătat A. Gromîko, nesoco
tind prevederile Cartei O.N.U., 
încearcă cu persistență să a- 
pBce după bunul lor plac, 
prin intermediul Organizației 
Statelor Americane, in care 
dețin rolul dominant, masuri 
de constringere împotriva ță
rilor Iau no-americane care ou 
li se supun.

Presiunile grosolane exerci
tate asupra statelor din 
rica Latină și acțiunile 
sive ale unor state din 
-era vestică împotriva 
state — toate acestea, 
părerea lui Herter. nu trebuie 
să privească în nici un caz 
statele din afara continentu
lui american, a declarat A. 
Gromîko. Daca lucrurile stau 
astfel, a remarca: A. Gromî
ko. atunci, urmînd această lo
gică. secretarul de Stat al 
S-U.A- trebuia să ajungă la 
coocluzia că Statele Unite ale 
Americii n-au ce căuta in

Ame- 
agre- 
emis- 
altor 
după

cuvîniarea

vietică 
nici în 
Latină 
uzine, plantații.

Cînd Uniunea Sovietică, a 
arătat A. Gromîko, își ridică 
glasul in apărarea unei sau 
altei țări, ea dorește un sin
gur lucru și anume ca prin
cipiile Cartei O.N.U. să fie 
respectate în fapte și nu în 
vorbe, indiferent dacă aceas
tă țară se află aproape sau 
departe de Uniunea Sovietică.

Nici un fel de născociri la 
adresa relațiilor sovieto-cu- 
bane. a declarat A. Gromîko, 
nu pot schimba caracterul 
prietenesc al acestor relații. 
Ele se vor dezvolta și se vor 
întări și pe viitor în interesul 
popoarelor ambelor țări. în in
teresul păcii in întreaga lume.

Unele persoane oficiale a- 
mericane. a arătat A. Gromî
ko, consideră că ajutorul eco
nomic pe care, după cum 
știe. Uniunea Sovietică 
acordă Cubei fără nici un 
de condiții politice sau

nu are nici în Cuba și 
alte țări din America 
baze militare, bănci,

se 
îl 

fel
- dealta natură, ar fi un amestec 

in treburile interne ale Cubei. 
Judecător in aceasta proble
mă. a subliniat ~ 
poate fi numai 
poporul statului 
tat acest ajutor.
tre Uniunea Sovietică și Cuba, 
a subliniat A. Gromîko. se în
temeiază pe colaborarea prie
tenească și egală in drepturi.

A. Gromîko, 
guvernul sau 
care a solici- 
Relațiile din-

„Declarația1* de la San Jose 
nu oglindește starea de spirit 
a popoarelor

YORK 30 (Agerpres).
trwsatiîe :

latino-americane

Trupele belgiene 
au părăsit Katanga
ELISABETH VILLE 30 (A-

gerpres). După cum transmite 
agenția France Presse. Ia 30 
august ultimele subunități de 
trupe belgiene au părăsit Ka
tanga. Cîteva companii de pa- 
rașutiști au părăsit Eiisa- 
bethville pe calea aerului. E- 
v acu area bazei militare bel
giene Kamina a fost încheiată 
la ora 15 (ora locală).

După cum a declarat repre
zentantul O.N.U., din acest 
momest in Katanga nu au 
mai rămas soldați belgieni, cu 
excepția câtorva oameni care 
se află acolo in tranzit, în
drepți ndu-se spre garnizoanele 
lor din Ruanda Urundi.

NET 
— TASS

^declarația* tem- 
U 29 august la San Jnee. 

care reprezintă a încercare de a 
j* iezaliza agresiunea S.U.A. im- 
pecr.rc Cuăej fi altor țâri la- 
: xo~americaae, presa din S.UA. 
și d.x America Latină recunoaș
te că această declarație* a fost 
impmsi țărilor latino-americane, 
eu reogiindind părerile și sta
rea de spirit a popoarelor lor.

Zînml ^Neic York Times* sub- 
lixinzâ ci S.U.A. au fost în sta
re ni strecoare „declarația* abia 
„d»pi opt zile de eforturi di
plomatice istovitoare'. „Cînd mi- 
nimrii s-au întrunit la ceremonia 
r^mnării declarației, scrie ziarul, 
in «’i era o atmosferă apăsă- 
fere'.

/■ ream de solidaritate cu po
ziția Cubei, se arată in informa
ția transmisă de agenția P ren sa 
Latina, miniștrii A tăcerilor Ex
terne ai statelor Fenezaela fi 
Peru n refuzat si semneze „d*” 
deratin', părăsind sala de șe
dințe. Majoritatea celorlalți de
legați ei țârilor latino-americane

nu au fost de acord cu răstălmă
cirea acestei „declarații* făcute 
de Herter. De’egația Mexicului a 
dat publicității o declarație spe
cială în care se spune că ea se 
pronunță împotriva răstălmăcirii 
..declarației* ca o ^condamna
re* a Cubei ți se subliniază că 
năzuința Cubei „spre îmbunată- 
ț rea economiei sale ți spre drep
tate sociali se bucură de cea 
mai mare simpatie din partea 
guvernului ți poporului mexi-

/ntr-una din zile locuitorii 
Hamburgului care treceau 
pe lingă piața Heilingen- 

heistfeld s-au oprit mirați. Piața 
își schimbase aspectul ei coti
dian, dobîndind înfățișarea unui 
aerodrom. Ce se întîmplase ? 
Aici fusese deschisă expoziția 
„Forțele armate aeriene ale 
R.F.G.*. A fiind despre ce-i vor
ba cetățenii se îndepărtau gră
biți. Doar puțini dintre ei, cei 
mai curajoși, priveau cu mirare 
avionul „F-86 K", racheta anti
aeriană „Nike-Ajax", instalația 
radar și helicopterul „Beli 4702", 

Așa dar revanșarzii 
mani își expuseseră 
piață. Atmosfera 
era deja creata, 
oratorii. Și iată 
și aceștia.

Se înțelege de 
cești oratori au apărut în uni
forme militare încheiate pînă 
sus, cu chipiuri înalte și cu 
pistoale la brîu, iar dacă n-au 
ridicat mina dreaptă ca să pro
nunțe sacramentalul „heil", a 
fost probabil o simplă scăpare 
din vedere.

Primul care s a produs a fost, 
după cum era și de așteptat, un 
criminal de război: fostul hitle- 
rist și actualul general locote
nent al Bundeswehrului, 
mhuber. El a declarat că forțele 
armate aeriene ale R.F.C. 
un „moment istoric" ; avioanele 
cu cruci alb-negre, capabile să 
transporte arma nucleară și pi
lotate de aviatori vest-germani, 
au început deja să brăzdeze ce
rul Germaniei occidentale.

Reprezentația din piață n-a 
fost decît un prolog, lată că la 
scurt timp după aceasta este dat 
publicității memorandumul gene
ralilor vest-germani din Bun- 
destvehr prin care statul major 
al armatei vest-germane cere în
zestrarea cu arma nucleară. Așa 
dar acești generali și-au smuls 
măștile, considerîndu-le în con
tinuare inutile sau poate chiar 
stînjenitoare.

Orice ziar burghez ar fi luat în 
mină un cetățean vest-german, 
primul titlu care-i sărea în ochi 
era: „Generalii cer...". Același 
cetățean dacă întorcea butonul 

aparatului de radio auzea: „Gene.

vest-ger- 
marfa în 

de iarmaroc 
Mai trebuiau 

că au apărut

la sine ca a-

Kam-

trăiesc

Teroare rasistă
Ain

Pe șantierul 
unei căi ferate
ovarășil de pe șantierulTovarășii de pe șantierul 
de cale ferată Dong- 
anh-Thci-nguyăn, vorbesc 

întotdeauna cu admirație de ti
nerele din unitatea C9.

C9 este unitate în care 
muncesc cîteva sute de tiilere 
fete dintre 
cat pentru 
să lucreze 
lor.

In prima 
șantierul situat In mijlocul dec- 
lurilor și munților cu virfurile 
acoperite de nori albi, multe 
dintre ele au fost puțin intimi
date. Vom reuși să ne indepli- 

'nim sarcinile ?
La început unitatea C9 nu în

deplinea decît 40 la sută din 
plan și se clasa cea din urmă 
printre cele 31 de unități ale 
șantierului.

Comitetul de partid și organi
zația Uniunii Tineretului Mun
citor s-aă ddupat de îndată de 
această situație, Le-a ajutat pe 
fete să-și organizeze mai bine 
munca; le-a fhcurăjat. Aceasta 
le^a sporit încrederea in‘ forțele 
lor, le-a entuziasmat. Tinerele 
acestea lucrează la construcția 
unei căi ferațe cu -totul noi, 

’ care.leagă-^ăpitalg țării Hanpi 
'de Țhai-nguăn capitala Regiunii 
Autonome Viet-bac,/ leagăn al 
revoluției și viitor centru meta-

•net 
de 

po-

fost

care multe 
prima oara 
departe de

li, ci nd au

au ple- 
in viața 
familii ie

sosit pe

.lurgîc, primul și cel mol 
din țară, simbol al operei 
industrializare socialistă a 
triei noastre.

In octombrie 1959, C9 a
recunoscută ca unitate fruntașa 
în toate domeniile și din ul
tima clasată a ajuns în frun
tea tuturor celor 31 de unități. 
C9 a căpătat cele trei dra
pele de întrecere ale întregu
lui șantier.

Pe mcrg’nea frumosului 
neîncrezătorii noștri, 

noștri n-cu putut găsi 
de reproșat: organi- 

e"a bî-ie g»o- 
’ istă.

pentru
Tinerii 
nime 
zarea muncii 
dită, repartiția echipelor

loc Epee din Hanoi.
Ele cu dinamitat destule con
volut! dușmene.

Corespondentă specială din Hanoi 
pentru „Scînteia tineretului"

Mulți dintre tinerii noștri 
s-au arâtat neîncrezători la au
zul acest^j vești. „Ei, dacă sînt 
fete, li se dă puțin curaj, nu-i 
așa Unii s-au dus chiar să 
viziteze unitatea C9 „ca să aibă 
inima liniștită** și să știe des
pre ce e vorba.

lată ce au văzut aceștia. Pe 
culmea dealurilor înalte și ab
rupte pline de ierburi sălbatice, 
fete din unitatea C9 cu cen
tura de siguranță în jurul ta
liei, erau atîrnate deasjpra vi
dului, pentru a face-sa sară in 

■ aer stîncile de piatră. Zgomo
tul'ciocanelor, avalanșa de pie
tre, explpzia dinamitei, toate 
acestea au constituit un spec
tacol Impresionant chiar șl

nu existau timpi morți, nici aș
teptare zodamcă la schimbul 
dintre echipe, seu cfntre mun- 
crtocre. Toate ccestea „aproa
pe* că i-a convins pe tinerii 
noștri sceptici.

Unul dintre „observatori4* nu 
se dădea încâ bătut.

— Cîți metri cubi faceți ît- 
tr-o zi de munco ?

— Ca și voi — cite 1.7C0 metri 
cubi.

— Și cine dinamitează stin- 
cile pentru voi ?

— Noi singure le aruncăm in 
cer. Știți doar că tovarășele 
noastre Hocn și Dank au fost 
partizane pe fornocsa șosea 
nr. 5 pe unde Veceau armatele 
Imperialiste de la Haifong to 
Hanoi, In timpul râzbo'uluL

La început s-a p-oieclst ca
| primul tren care va mer

ge de la Hanoi Thai- 
nguen să treocâ pe ca ea fe
rată Ic 30 decembrie 1960. 
Dar ultimo trcve'să a *cst pusă 
la 19 junie. In p^-nul tren se 
va instala delegația m rarități
lor națlora’e din Reg jnea Aj- 
tonomâ V>e*.-boc. pentru a mer
ge să asiste in copied d săr
bătorirea celei de-c 15 c ani
versări c Republicîî Democrate 
Vietnam.

Ceea ferată Dor.g-onh-Thai- 
nguyen va avea o lung de 
120 km. Do' ea va n>ai fi pre
lungită pentru o trece pe la 
mina de fier d’n Trci-ccu. pe 
la minele oe cărbune Kuan- 
treiu d n satul Kam. și va urca 
spre provinciile Bcc-ccn, Tuyen- 
kuan si Cao bang. Pretutindeni 
pe unde va trece noua cale fe
rata va aduce bucurie. La a- 
cecstă victorie și-ou adus con
tribuția alături de muncitorii 
virstnici și tinerele fete de 
to C9.

Cum a fost asasinat 
primul ministru 

al Iordaniei

VETF YORK 30 
(Agerpres). _ — Le 
sfirțitul sâptâminii 
trecute, rasiștii. pe 
care majoritatea zia
relor îi denumesc 
„grupuri turbate de 
albi care agită bas
toanele", au provocat 
tulburări în ghetto-u- 
rile negrilor din ora
șul Jacksonville din 
Florida. Nu mai pu
țin de 60 de negri 
au avut de suferit de 
pe urma tulburărilor.

Această izbucnire 
de teroare a fost pro
vocată de faptul că 
la 13 august grupuri 
de negri din Jackson
ville au organizat pi
chete in apropierea 
unor bufete ai căror 
proprietari refuză 
sâ-i deservească pe 
negri.

După cum relatea
ză presa, în Jackson
ville au avut loc a- 
proape în fiecare zi 
„mici incidente". La 
26 august, scrie zia
rul ,.Florida Times 
Union", în timpul u- 
nor astfel de „mici 
incidente** au fost a- 
restați doi tineri ne
gri după ce „un grup 
de tineri albi au luat 
pancartele pe care le 
purtau negri din pi
chetele organizate în 
fața unui magazin". 
Ca de obicei, albii nu 
au fost stingheriți, iar 
negri au fost arestați, 
unul fiind acuzat de 
„încercare de asasi
nat" deoarece ar fi 
scos un cuțit in timp 
ce se certa cu un ne
cunoscut alb în fața 
magazinului. Un alt 
negru a fost acuzat 
de „vagabondaj" de
oarece „a refuzat să

no- 
așa 
Ra

să
au-

spună numele său po
lițistului în timpul li
nei ciocniri între ti
nerii albi și tinerii ne. 
gri" în apropierea 
altui magazin.

După cum se vede, 
însă, aceasta nu i-a 
satisfăcut pe rasiști, 
în cîteva rînduri 
membrii Ku Klux 
Klanului au ars cruci 
în apropierea ghetto- 
urilor negrilor din 
Jacksonville. Ziarele 
locale au publicat ar
ticole provocatoare. 
Ziarul „Florida Ti
mes Union" de pildă, 
se lăuda că „în vine
le noastre curge sin- 
gele anglo.saxon cel 
mai pur din lume" ți 
avertiza: „Vom lup
ta pentru dreptul 
stru de a trăi 
cum ne place", 
sițtii au hotărît 
dea lupta la 27
gust. Spre prînz, gru
purile de huligani 
s-au strîns în cartie. 
rul unde urmau să 
se organizeze demon
strațiile și pichetele 
negrilor. După cum 
transmite agenția U- 
nited Press Interna
tional, aproximativ 
300 de rasiști albi au 
apărut în două ma
gazine și in parcul o- 
rășenesc agitînd bas. 
toane topoare ți stea
guri ale confederației 
pentru a împiedica 
demonstrațiile negri
lor... După aceea, 
grupurile au ieșit din 
centrul orașului, iar 
la periferii ți în car
tierele negrilor a în
ceput de îndată văr
sarea de singe.

Samavolniciile au 
durat pînă în seara 
zilei de 28 august.

Ziarul „Nete York 
Times" din 29 
gust relatează 
Jacksonville că „du. 
minică seara în 
tierul negrilor au fost 
aruncate bombe 
cendiare". Prin 
cartiere de negri cu- 
treierad bande de ra
siști înarmate cu puști, 
cărămizi și sticle. Au
toritățile locale, care, 
în loc să-i liniștească 
pe huliganii albi, ii 
arestează pe negri, a- 
firmă că albii s-ar 
,,apăra" împotriva a- 
tacurilor negrilor.

Corespondentul spe
cial din Jacksonville 
al ziarului „New York 
Post" relatează: „Con. 
ducătorii negri au 
suspendat astăzi de
monstrațiile din apro
pierea bufetelor, iar 
detașamente speciale 
de polițiști patrulea
ză pe străzile aproa. 
pe complet pustii. 
Străzile Jacksonville- 
ului sînt de fapt pus
tii după cele două 
zile de dezordini în
soțite de bătăi, focuri 
de arme și exploziile 
a trei bombe".

Teroarea rasiștilor 
nu poate însă stăvili 
acțiunile negrilor îm
potriva lipsei de 
drepturi. Ziarul „New 
York Post" relatează 
că la 28 august la 
Jacksonville a avut 

un miting la 
au participat

GU- 
din

car-

în
alte

loc 
care 
1400 de negri. Ei au 
adoptat o rezoluție 
care cere președinte
lui Eisenhower și Mi
nisterului Justiției să 
ancheteze situația din 
Jacksonville.

LE VAN BA

Hanoi, august 1960.

BEIRUT 9) (Agerpres). — Co- 
respo’tdeagenției France 
Preș se transmite :

Regele Hussein al Iordaniei a 
avut din nou norocul să scape de 
la moar:e. In dimineața zilei de 
29 august regelg avea intenția să 
viziteze Consiliul de Miniștri 
unde L’-mj să se intereseze de 
rezultatele con:erinței de la Bei
rut a m n ș*r-ior Afacerilor Ex. 
terne ai țârilor arabe, conferință 
care și-a încheiat lucrările la 28 
august. In momentul tind auto
mobilul cu care mergea regele 
era pe punctul să demareze s-a 
auzit o puternică explozie. Dea. 
supra centru.uz O'așului s-a ridi
cat un nor uriaș de praf care fă
cea imp'es.n unei explozii alo. 
mice. In aer a aoărut un număr 
uriaș de f ie albe — erau dosa
rele Ministerului Afacerilor Ex
terne și ale Consiliului de Mi
niștri al Iordaniei.

ir
AMMAN - Un purtător de 

cuvînt al Curții Regale a anun
țat Iun» seara că în urma asa
sinări» lu> Maja li. regele Hus
sein al Iordan:ei 1-a numit pe 
Bahjat Ta’huni, șeful cabinetului 
regal, tn funcția de prim.minis
tru.

PRAGA. — Zilele acestea s-a 
încheiat la Hronov cel de.al 
30-lea Festival Jirasek ai teatre
lor de amatori dh R. S, Ceho
slovacă. In cadrul discuțiilor 
purtate d° către oaspeții de peste 
hotare, delegația romină, com
pusă din Liviu Cernăianu, din 
Ministerul Invățâmintului și Cul
turii și Jean lonescu. directorul 
Teatrului de Sta* din Constanța, 
a făcut pronuneri privind schim. 
burile de materiale documentare 
între teat'ele participante, piesele 
scurte cu tematică contemporană 
destinate exclusiv teatrelor de 
amatori și inst'uirea sistematică . 
a regizorilor amatori de către re. 
gizori profesioniști. Propunerile 
delegației romîne au fost accep. 
țațe de participanții la această 
manifestare.

ANKARA - La 30 august po. 
porul turc a sărbătorit într.un 
cadru festiv ziua victoriei, cea

de.a 38-a aniversare a victoriei 
repurtate asupra intervenționiști. 
lor străini.

PR AGA. — La 29 august, la 
Praga s-a deschis o conferință 
internațională pentru fizica se- 
m>conductorilor. In sala confe. 
rinței s.-au înălțat drapelele de 
stat ale celor 28 de țări care au 
trimis delegați la lucrările con- 
ferințeî, Știința sovietică este re. 
prezentată aici de peste 50 de 
de'egați în frunte cu B. M Vul, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U R S S. La 
conferință participă o delegație a 
R P. Romîne condusă de conf. 
Radu Grigorovicî.

ADDIS-ABEBA. — In seara zi
lei de 29 august au sosit la Ad. 
dis-Abeba G A Jukov, președin
tele Comitetului de stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru legături culturale cu ță
rile străine.
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ralii cer...*, „Generalii cer io» 
răși..."

Care sînt acești generați? 
Sînt hitleriștii Heussingert 
Ruggbe, Zerbel și... Kammhuber. 
Da, același Kammhuber care 
lăuda marfa ministerului de 
război în piețele Hamburgului, 
același Kammhuber care din 
ordinul lui Goering bombarda 
populația pașnică sub formă 
„acțiunilor (te pedepsire'.

Cum a reacționat guvernul de 
la Bonn la publicarea acestui 
memorandum ? La cîteva zile 
numai după această declarație a 
apărut un comunicat oficial în 
care se spune: „guvernul R. F. 
Germane este de acord cu con* 
ținutul și ideile memorandumu
lui alcătuit de statul major al 
Bundeswehrului".

Care este conținutul esențial 
al memorandumului ? Iată : 
înarmarea rapidă a Bundesweh- 
rului cu toate tipurile de arme 
atomice, asigurarea supremației 
militare a R. F. Germane față 
de „aliații* săi vesteuropeni din 
N.A.T.O. și menținerea continuă 
a „războiului rece", a încordării 
internaționale. Adenauer era to-1 
tuși nemulțumit. Nemulțumirea 
nu i-o provoca generalii hitle- 
riști și odioasele lor pretenții, ci 
vîlva stîrnită în jurul memoran
dumului. Publicarea memoran
dumului generalilor din Bundes- 
wehr și atitudinea aprobativă 
față de el a guvernului de la 
Bonn au stîrnit indignare nu nu
mai în Germania Occidentală, ci 
și în toate țările din apusul Eu
ropei. Reședințele lui Adenauer 
și von Brentano sînt inundate de 
scrisori care protestează vehe
ment împotriva pretențiilor 
nerușinate ale generalilor hitle- 
riști de la Bonn.

După cum scria ziarul „Frank
furter Rundschau", ,.spiritul aces
tui document reprezintă o îmbi
nare a pretențiilor militariste cu 
propaganda nazistă". Opinia pu
blică iubitoare de pace din toate 
țările europene condamnă pe au. 
torii hitleriști ai memorandumu
lui și pe inspiratorii lor ameri» 
câni. Oamenii iubitori de pace 
știu că in prezent există pe plan 
mondial un asemenea raport de 
forțe în favoarea lagărului socia
lismului și păcii incit dacă gene
ralii hitleriști de la Bonn și pro
tectorii lor de peste ocean s-ar 
deda la vreo aventură războinică, 
agresorii ar fi imediat striviți.

I. D. GOIA
.«---

Descoperirea unor noi 
crime ale fasciștilor 

în Estonia
TALLIN 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: Organele 
securității de stat au descope
rit noi urme ale crimelor să- 
vîrșite de fasciști în Estonia 
în anii celuj de-al doilea 
război mondial. S-a stabilit că 
în anii 1942—1943 fasciștii au 
ucis mișelește în apropiere de 
Tallin peste 3.000 de cetățeni 
cehoslovaci și germani, în 
special oameni de știință, me
dici, comercianți, conducători 
de întreprinderi industriale și 
de bănci. Printre victime au 
fost evrei, cehi, slovaci, ger
mani. Majoritatea persoanelor 
împușcate au fost femei.

Urmele crimei au fost des
coperite la 30 km. de Tallin 
în regiunea nelocuită Kalevi- 
Liiva (fostul poligon de la Ia- 
gala).

Crima a fost săvîrșită de si
guranța hitleristă și de sigu
ranța estonă „SD‘‘. Conducă
tor și participant direct la a- 
sasinate a fost un anume A. 
Laak, comandantul lagărului 
„Iagala“. Temîndu-se de pe
deapsa binemeritată, Laak a 
fugit din Estonia locuind as
tăzi în Canada (provincia Ma
nitoba. orașul Winnipeg, stra
da Guildford 272). Cu valorile 
jefuite de la victimele sale el 
și-a cumpărat o vilă. Crimi
nalul este .................... .
53 de ani.

Ancheta 
mănuntele 

în 1944 
urmele fărădelegilor lor, fas
ciștii au făcut săpături la 
Kalevi-Liiva și au ars ca
davrele. în acest loc au fost 
descoperite cenușă și osemin
te omenești împrăștiate Pe o 
mare întindere.

<

I

astăzi în vîrstă de 

a scos la iveală jW
crimei. 4

căutînd să șteargJ

----- •-----

Suvanna Fumma 
confirmat 

prim-ministru 
al Laosului

LUANGPRABANG 30 (A-
gerpres). — După cum trans
mite corespondentul 
Luang-Prabang al 
Associated Press, la 
regele Laosului a 
numirea prințului 
Fumma în funcția 
ministru.

Suvanna Fumma 
ta, probabil, noul cabinet A- 
dunării Naționale la 30 au
gust.

din 
agenției 

29 august 
confirmat 
Suvanna 

de prim-

va prezen-

S.UA

